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| அணிந்துரை 
(திரு, செ, அரங்கநாயகம், தமிழகக் கல்வி அமைச்சர்) 

தமிழைக் கல்லூரிக் கல்வி/மொழியாக ஆக்கிப் பத்தொன்ப 
தாண்டுகள் ஆகிவிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் இளங் 
கலை வகுப்புவரை மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனைத் 
தையும் தமிழிலேயே கற்று வந்தனர். 1969ஆம் ஆண்டி 
லிருந்து அறிவியல் பாடங்களையும் தமிழிலேயே கற்பிக்க ஏற் 
பாடு செய்துள்ளோம். தமிழிலேயே கற்பிப்போம் என முன் 
வந்துள்ள கல்லூரி ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், பிற பல துறைகளில் 
தொண்டு செய்வோர் இதற்கெனத் தந்த உழைப்பு, தங்கள் 

சிறப்புத் துறைகளில் நூல்கள் எழுதித்தர முன்வந்துள்ள 
நூலாசிரியர்கள் தொண்டுணர்ச்சி இவற்றின் காரணமாக இத் 
திட்டம் நம்மிடையே மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் தரத்தக்க 
வகையில் நடைபெற்று வருகிறது. இவ்வகையில் கல்லூரிப் 
பேராசிரியர்கள் கலை, அறிவியல் பாடங்களா மாணவர்களுக் 
குத் தமிழிலேயே பயிற்றுவிப்பதற்குத் தேவையான பயிற்சி 
யைப் பெறுவதற்கு மதுரைப் பல்கலைக்கழகமும் சென்னைப் 

பல்கலைக்கழகமும் ஆண்டுதோறும் எடுத்துவரும் பெரு முயற்சி 
யைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டும், 

வரலாற்றியல், அரசியல், உளவியல், பொருளியல், 
மெய்ப்பொருளியல், புவியியல், புவியமைப்பியல், மனையியல், 
கணிதவியல், இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல், வானியல், 
புள்ளியியல், விலங்கியல், தாவரவியல், பொறியியல், சட்டவியல் 
ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் மூலநூல்கள், மொழிபெயர்ப்பு . 
நூல்கள் என்று இரு வகையிலும் தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் 
நிறுவனம் நூல்களை வெளியிட்டு வருகிறது. 

இவற்றுள் ஒன்றான அடிப்படை இயந்திரவியல் 
(இரண்டாம் பாகம்) என்னும் இந்நூல் தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் 
நிறுவனத்தின் 854 ஆவது வெளியீடாகும். கல்லூரித் தமிழ்க் 
குழுவின் சார்பில் வெளியான 35 நூல்களையும் சேர்த்து இது 
வரை 889 நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இந்நூல் மைய அரசு, 
கல்வி, சமூகநல அமைச்சகத்தின் “மாநில மொழியில் பல் 

கலைக்கழக நூல்கள் வெளியிடும் திட்டத்?தின்கீழ் வெளியிடப் 
படுகிறது, 

குமிழில் பயிலும் மாணவர்கள் உலக மாணவர்களிடையே 
சிறந்த இடம் பெறவேண்டும் என்பதே நம் குறிக்கோளாகும். 
கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் கலையியற் பாடங் 
களையும், அறிவியற் பாடங்களையும், தொழில்நுட்ப அறிவுப் 
பாடங்களையும் பயிலுகின்ற மாணவர்கள் அவற்றைத் தமிழில் 
பயில வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வருவதற்குக் காரணம், 
குமிழறிவு வளர வேண்டும் என்பதைவிட, தமிழ் மக்களின் அறிவு 
ஆற்றல் எளிதாக, விரைவாசு வளரவேண்டும் என்பதுதான். 
“எதிலும் தமிழ்; எங்கும் தமிழ்? என்னும் குறிக்கோகா நிறை 
வேற்ற வேண்டிய கடப்பாடு தமிழக ஆசிரியப் பெரு 
மக்கமாயும் மாணவர்களையும் சார்ந்ததாகும். தமிழ்நாட்டுப் 
பல்கலைக்கழகங்களின் பல்வகை உதவிகளுக்கும் ஒத்துழைப் 
புக்கும் நம் மனம்கலந்த நன்றி உரித்தாகுக 1! 

செ, அரங்கநாயகம்



ப்தாற்றுவாய் 

பல விசைகளின் தாக்கங்களுக்குட்பட்ட பொருள்களின் 
சமநிலைபற்றி இந் நூலின் முதற் பகுதியாகிய ₹* நிலையியலில்? 

(811106) விரிவாக ஆராய்ந்தோம். ஆனால், ஒரு பொருளின்மீது 

செயல்படும் பல விசைகள் அப்பொருளைச் சமநிலையில் வைத் 
திருக்க முடியாத நிலையில் அப்பொருள் நகரத் தொடங்குகிறது. 
இவ்வாறு நகர்கின்ற பொருள்களின் இயக்கம் இடப் பெயர்ச்சி 
யாகவோ, அல்லது சுழற்சியாகவோ அல்லது இடப் பெயர்ச்சியும் 

சுழற்சியும் சேர்ந்ததாகவோ இருக்கலாம். *அடிப்படை இயந் திர 
வியல்? என்னும் இந் நூலின் இரண்டாம் பகுதியாகிய இயக்க 
விசையிய':லில் பொருள்களின் இயக்கம்பற்றி ஆராயப்படுகிறது. 
விசைகளின் தாக்கங்களினால் பொருள்களில் ஏற்படும் இயக்கம் 
இயக்கவிசையியல் என்னும் இப் பகுதியில் இரு நோக்குகளில் 

ஆராயப்படுகிறது. பொருள்களில் இயக்கமேற்படக் காரணமான 
விசைகளைக் கருத்திற் கொள்ளாது நீக்கிவிட்டு, அப் பொருள் 
களின் இயக்கத்தையும் அவ்வியக்கத்தின் தன்மைகளைப் 
பற்றியும் மட்டுமே ஆராய்வது ஒரு நோக்கு, இத்தகைய 
தோக்குடன் ஆராயும் பகுதி *இயக்கவியல்? (Kinematics) 
எனப்படுகிறது. மாறாக, பொருள்களில் இயக்கமேற்படக் காரண 
மாயிருக்கும் விசைகள் அவற்றின் இயக்கத்துடன் தொடர்பு 
படுத்தி ஆராய்வது இரண்டாவது நோக்கு ஆகும். இத்தகைய 
தோக்குடன் ஆராயும் பகுதி *விசையியல்? (81061108) என் 

றழைக்கப்படுகிறது. ₹இயக்கவிசையியல்? என்னும் இவ் 

விரண்டாம் பாகத்தின் முதல் அத்தியாயம் இயக்கவியல் பற்றிய 

விளக்கங்கள் கொண்டதாகவும், பிற அத்தியாயங்கள் விசையியல் 
பற்றிய விளக்கங்கள் கொண்டவையாகவும் அமைக்கப்பட் 

டுள்ளன. 

இயக்கவிசையியல் பற்றிய கல்வி வளர்ச்சிக்கு மூல காரண 

மாகவிருந்தவர் கலீலியோ (0௨11௦௦, 1564--1642) என்னும் அறிரூ 

ராவார். இவர் இத்துறையில் ஆராய்ச்சிகள் பலசெய்து பலகோட் 

பாடுகளா அறிவியல் ஆதாரங்களுடன் அளித்திருப்பதோடு, 

அரிஸ்டாட்டிலின் அறிவியல் ஆதாரமற்ற சில குத்துவங்களையும் 

ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டார். ஆனால், காலத்தை மிகச்



2 அடிப்படை இயந்திரவியல் 

சரியாக அளவிடும் கருவியில்லாத காரணத்தால் இவரால் இத் 
துறைக்கு அதிக அளவில் உதவமுடியவில்லை,. இக் குறை 

1657-ல் ஹைகென்ஸ் (140/2ன06) என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்ட ஊசலிக் கடிகாரத்தின் (யமா 010010) மூலம் நீக்கப் 
uli Geert, கலீலியோவின் ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளைக் 
கொண்டு நியூட்டன் (14௦, 1642-1727) என்னும் அறிஞர் 

பொருள்களின் இயக்கங்கள் பற்றிய விதீகளா மிகச் சரியாக வரை 

யறுத்துக் கூறி 6இயக்கவிசையியல்? என்னும் இவ்வறிவியலுக்கு 

உறுதியான அடிப்படையினை வகுத்தார். இவ்வடிப்படையில் 
வளர்ச்சி பெற்ற இவ்வறிவியலின் தத்துவங்களே இன்று நடை 

முறையில் காணப்படும் பலதிறப்பட்ட பொறிகள், கப்பல்கள், 

சக்கரங்களுடன் கூடிய ஊர்திகள், ஆகாய விமானங்கள் 

போன் றவற்றின் இயக்க அமைம்புகள்பற்றிய பகுப்பாய்வுக்கு 

அடிப்படையாக அமைந்துள்ளன. 

பொருள்களின் இயக்க? பற்றிய இவ்வியக்க விசையியலை, 
துகள்களின் இயக்கம் பற்றிய ₹துகளியக்க விசையியல்? 
(Dynamics of a Particle) என்றும், *கட்டிறுக்கப் பொருள் 
களின் QuissteneuIuic’ (Dynamics of Rigid Bodies) sreirgyth 
இருவகையாகப் பிரிக்கலாம், இயக்கவிசையியல் என்னும் இப் 
பாகத்தில் முதற்பெரும் பகுதியில் துகளியக்க விசையியல் 
பற்றியும், பிற்பகுதியில் கட்டிறுக்கப் பொருள்களின் இயக்கு 
விசையியல் பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளன.



  

  

இரண்டாம் பாகம் 

இயக்கவிசையியல் 
(DYNAMICS) 
  

 





1. இயக்கவியல் 
(Kinematics) 

இயக்கவியல் என்னும் இப் பகுதியில் பொருள்களின் இடப் 
QuuréA (displacement), DmrGaan (velocity), q@éaw 
(acceleration), காலம் (time) ஆகியவை பற்றி விளக்கப்படு 

கின்றன. அதாவது, பொருள்களில் இயக்கத்தையுண்டு 
பண்ணும் விசைகள்பற்றி ஆராயாது அப் பொருள்களின் இயக்கப் 

பாதைகளின் வடிவமைப்பு பற்றி மட்டுமே இவ்வியலில் ஆராயப் 

படுகின்றது. இதன் காரணமாக இவ்வியக்கவியல் *இயக்க 

வடிவியல்? (0060100103 ௦7 ]4014௦௦) என்றும் அழைக்கப்படுவ 

துண்டு. 

நேர்கோட்டியக்கம் (6௦11110687 0௦110) 

ஒரு துகள் அல்லது பொருள் ஏதேனுமொரு நிலையான 

புள்ளியைப் பொறுத்துத் தன் நிலையை மாற்றிக்கொண்டேயிருக் 

குமானால் ௮த் துகள் அல்லது பொருள் இயக்கத்திலிருப்பதாகக் 

கூறப்படுகிறது. இவ்வாறு இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகளின் 

இயக்கப்பாதையென்பது பல்வேறு கணங்களில் அத் துகளின் 
நிலைகளை வரிசைக்கிரமமாக இணைப்பதனால் கிடைக்கப் பெறும் 

கோடு ஆகும். ஒரு நேர்கோட்டை இயக்கப் பாதையாகக் 

கொண்ட ஒரு துகளின் இயக்கம் *தேர்கோட்டியக்கம்' (156011110687 

motion) என்றழைக்கப்படுகிறது. 

வேகம் ($ற660) 

இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகளின் வேகம் என்பது, அத் துகள் 
தன் இயக்கப் பாதையை வரையும் வீதமாகும். வேகத்தைப் 

பற்றிய இவ் வரையறையில் இயக்கத்தின் திசையைப்பற்றி 

எதுவும் குறிப்பிடப்படாமல் இயக்கத்தின் அளவுபற்றி 
மட்டிலுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைக் கவனிக்கவும். எனவே, 

வேகம் என்பது அளவு (ற82௱11006) மட்டுமே கொண்ட திசை 
(41601100) இல்லாத ஒரு கணியம் (0ம8ற11() ஆகும். ஆகவே 

வேகம் என்பது ஒரு திசையிலிக் கணியம் ($0818£ 008001) 

ஆகும்.
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சீரான வேகம் (711801 speed) 

இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகள் சமகால இடைவெளிகளில் , 

அக்கால இடைவெளிகள் எத்துணைக் குறுகியவையாயிருப் 
பினும்; சமதாரங்ககாக் கடக்குமானால் அத் துகளின் வேக 

மானது சீரான வேகம் என்றழைக்கப்படும். சீரான வேகத் 

துடன் இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் வேகமானது 
ஓர் அலகு காலத்தில் ௮த் துகள் கடக்கும் தூரத்தின் 
மூலம் அளவிடப்படுகின்றது. இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகள் 
ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் கடந்து செல்லும் தூரத்தை 
௮க் கால இடைவெளியினால் வகுப்பதன்மூலம் அக்கால இடை 
வெளியில் அத் துகளின் சராசரி வேகம் கணக்கிடப்படுகிறது . 

உதாரணமாக, உந்து வண்டியொன்று 180 கிலோமீட்டர் 

தூரத்தை 8 மணி நேரத்தில் கடந்து செல்லுவதாகக் கொள் 
வோம், அவ் வண்டி ஒரு மணி நேரத்தில் கடந்து செல்லும் தூரம் 
40 கிலோமீட்டர் ஆகையால், அந்த மூன்றுமணி நேரக் கால 
இடைவெளியில் அதன் பயணத்தின் சராசரி வேகம் மணிக்கு 
40 கிலோமீட்டர் ஆகும். இச் சராசரி வேகம் சுருக்கமாக 
40 கி.மீ./மணி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இவ்வாறு அந்த 
வண்டியின் சராசரி வேகம் 40 கி.மீ,/மணி என்று குறிப்பிடுவதன் 
மூலம் அவ் வண்டியானது அதன் பயணக் காலம் முழுவதும் ஒரு 
மணிக்கு 40 கி. மீ. என்ற மாருத வேகத்துடன் பயணம் செய்வ 
தாகக் கொள்கிறோம். இதுபோல், ஒரு துகளின் சராசரி வேகம் 
10 மீட்டர்/வினாடி என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் அத் துகளானது 
அதன் பயணக் காலம் முழுவதும் வினாடிக்கு 10 மீட்டர் என்னும் 

மாருத "வேகத்துடன் செல்லுவதாகப் பொருள் கொள்ள 
வேண்டும், ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் ஒரு துகளின் வேகம் 
என்பது அக்கணத்தைத் தொடர்ந்து அத் துகளின் வேகம் மாறு 

ணர் அபய் பு அளவிற்கு மிகமிகச் சிறிய கால இடைவெளியில் 

அத்துகளின் இயக்கவீதமாகும், வகை நுண்கணிதக் குறியீட் 
டினைக் கொண்டு இத்தகைய வேகத்தைப் பின்வருமாறு குறிப் 
பிடலாம், 

ஒரு துகளானது/ என்னும் கால இடைவெளியில் 9 என்னும் 
தூரத்தைக் கடந்து சென்றிருப்பதாகக் கொள்வோம். இப் 
பொழுது ் என்னும் கணத்தை அடுத்து At என்னும் மிக 
மிகச் சிறிய கால இடைவெளியை எடுத்துக் கொள்க. இச் சிறிய 
கால இடைவெளியில் அத் துகள் சென்றுள்ள தூரம் கச எனில், 
இக்கால இடைவெளியில் அதன் சராசரி வேகம் a ஆகும்,
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கர 0 ஆகும்போது இச் சராசரி வேகத்தின் எல்லை மதிப் 

பாகிய ன என்பதே 1 என்னும் கணத்தில் அத் துகளின் வேக 

மாகும். 

இடப்பெயர்ச்சி (191501800௭) 

ஒரு துகள் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு தோக்கிச் செல்லும் ஒரு 
நேர்கோட்டின் மேல் 0 என்னும் நிலையான புள்ளியிலிருந்து புறப் 

பட்டுக் கிழக்குநோக்கி விரைந்து செல்லுவதாகக் கொள்வோம். 

1 அலகு நேரத்தில் அத்துகள் 2 என்னும் இடத்திலிருந்தால் 02 
என்பது இக்கால இடைவெளியில் அத் துகள் அடைந்துள்ள 

இடப்பெயர்ச்சியாகும். அதாவது, t என்னும் கால இடை 
வெளியில் அத்துகளின் இடப்பெயர்ச்சியென்பது என்பது 0-வி 
லிருந்து கிழக்குத் திசையில் 022 என்னும் தூரமாகும். ஆகவே, 

இடப்பெயர்ச்சி என்பது அளவும்; திசையும் கொண்ட ஒரு 

திசை என்று அறிகிறோம், 

திசைவேகம் (17610௦0113) 

இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகளின் திசைவேகம் என்பது 

அதன் இடப்பெயர்ச்சி வீதமாகும். இடப்பெயர்ச்சியானது ஒரு 

திசையிக் கணியமாகையால் திசையி வேகமும் ஒரு திசையிக் 

கணியமாகும். 

சீர்த் திசைவேகம் ((0௦11௦170 velocity) 

ஒரு நிலையான திசையில் நகர்ந்து சென்றுகொண்டிருக் 
கும் ஒரு துகள் சமகால இடைவெளிகளில், அக்கால இடை 
வெளிகள் எத்துணைக் குறுகியதாகவிருப்பினும், சமதூரங்களைக் 

கடந்து செல்லுமானால், அது சீர்த்திசை வேகத்துடன் செல்லுவ 
தாகக் கூறப்படும். சீர்த்திசை வேகத்துடன் நகர்ந்து கொண் 

டிருக்கும் ஒரு துகளின் திசைவேகமானது ஓர் அலகு காலத் 
தில் அத்துகளடைகின்ற இடப்பெயர்ச்சி வீதத்தின்மூலம் அள 
விடப்படுகிறது. ஆனால் சீரற்ற திசைவேகத்துடன் நகர்ந்து 
கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் வேகத்தை இது போன்று எளி 
தாகக் கணக்கிட இயலாது. ஒரு நேரர்கோட்டில் நகர்ந்து 

கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் திசைவேகமும், வேகமும் 
ஒன்றாகவேயிருக்கும். ஆனால் ஒரு வளாகோட்டின்மீது நகர்ந்து 
கொண்டிருக்கும் துகளின் வேகம் அத் துகளிருக்கும் புள்ளியின் 
வழியே அவ் வளாகோட்டிற்கு வரையப்படும் தொடுகோட்டின் 

வழியே செயல்படுமாகையால் அதன் திசை கணத்திற்குக்



த் அடிப்படை இயந்திரவியல் 

கணம் மாறுபட்டுக் கொண்டேயிருக்கும். எனவே, ஒரு துகள் 

ஒரு வளைகோட்டின் மேல் சீரான வேகத்துடன் சென்று 
கொண்டிருந்தால், எந்தக் கணத்திலும் அதன் வேகம் ஒரே அள 

வுடையதாகவிருந்த போதிலும், அதன் திசைவேகத்தின் திசை 
கணத்திற்குக் கணம் மாறுபடுமன்பதை அறிந்து கொள்க. 

இயக்கத்திலிருக்கும் ஐரு துகள் அதன் இயக்கப் பாதையி 
லுள்ள 0 என்னும் நிலையான புள்ளியிலிருந்து 7 நேரத்தில் ௦ 

தூரத்தையும், 7 -- 7 நேரத்தில் £-- 9 தூரத்தையும் கடந்து 
செல்லுவதாகக் கொள்வோம். /%,/ கால இடைவெளியில் அத் 
துகள் கடந்துள்ள தாரம் டர ஆகையால், இக் குறுகிய கால 

இடைவெளியில் அத் துகளின் சராசரி வேகம் 2 ஆகும். 7-2 0 

ஆகும்போது இச் சராசரி வேகத்தின் எல்லை / நேரத்தில் அத் 
துகளின் திசைவேகத்தைக் குறிக்கும். அதாவது, 1 என்பது 
் நேரத்தில் அத்துகளின் திசைவேகமெனில், 

t= Al At 
  

எல்லை (7 _ ds 
0 dt 

இத் திசைவேகம் 1) ஆனது 1 நேரத்தில் அத்துகளின் நிலையில் 
அதன் இயக்கப் பாதைக்கு வரையப்படும் தொடுகோட்டின் 
வழியே செயல்படும், 

திசைவேகத்தின் அலகுகள் 

ஓர் அலகு கால இடைவெளியில் ஓர் அலகு இடப்பெயர்ச்சி 
வீதம் இயங்கும் வேகம் ஓர் அலகு திசைவேகம் எனப்படு 
கிறது. இடப் பெயர்ச்சியானது தூரத்தின் அ௮லகுகளைக் 
கொண்டே அளவிடப்படுவதால், திசைவேகம், வேகம் ஆகிய 
வற்றின் அலகுகள் ஒன்றாகவேயிருக்கும். செ. கி. வி. (சென்டி 

மீட்டர்-கிராம்- வினாடி) முறையிலும், ௮.ராஃவி. (அடி - 
ராத்தல்-வினாடி) முறையிலும் காலம் என்பது வினாடி என்னும் 
ஒரே அலகு கொண்டுதான் அளவிடப்படுகின்றது. செ.கி.வி, 
முறையில் இடப் பெயர்ச்சியானது சென்டிமீட்டர் (செ.மீ.) 
என்னும் அலகு கொண்டும், ௮, ரா. வி. முறையில் இடப் 
பெயர்ச்சியா னது அடி என்னும் அலகு கொண்டும் அளவிடப்படு 
கின்றது. ஆகவே, செ.கி.வி. முறையில் ஓர் அலகு வேகம் 
அல்லது திசைவேகம் என்பது ஒரு வினாடிக்கு ஒரு சென்டி 
மீட்டர் (செ.மீ./வி.) என்றும் ௮. ரா. வி. முறையில் ஓர் அலகு வேகம் அல்லது திசைவேகம் என்பது ஒரு வினாடி க்கு ஓர் அடி
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(அடி/வி,) என்றும் வரையறுக்கப்படுகின்றன. ஆனால் செ.கி,வி. 
முறையில் சென்டிமீட்டர், கிராம் என்பன மிகவும் சிறிய அலகு 
களாயிருப்பதால் அவற்றிற்குப் பதிலாக முறையே நடைமுறை 

யில் பழக்கத்திலிருக்கும் மீட்டர், கிலோகிராம் என்பன அலகு 

களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறு மீட்டர், கிலோ 

கிராம், வினாடி ஆகியவற்றை அலகுகளாகப் பயன்படுத்தும் 
முறையை மீ.கி.வி, முறை (மீட்டர்-கிலோகிராம்-வினாடி 

முறை) என்று கூறலாம். இம் முறையில் ஓர் அலகு வேகம் 

என்பது ஒரு வினாடிக்கு ஒரு மீட்டர் (மீ./வி,) என்ற இடப் 
பெயர்ச்சி வீதமாகும்., மேலும் மிகவம் அதிகமான வேகங்களை 

அளவிட மீட்டர், வினாடி என்ற அலகுகள் மிகவும் சிறியன 
வாகக் கருதப்படுகின்றமையால் இவற்றிற்குப் பதிலாக முறையே 

கிலோமீட்டர், மணி என்ற அலகுகளும் நடை முறையில் பயன் 

படுத்தப்படுகின்றன. எனவே, இவ் வலகுககாக் கொண்டு 

வேகமானது ஒரு மணிக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் (கி.மீ./மணி) 
என்ற அலகு கொண்டும் நடைமுறையில் அளவிடப்படுகின்றது. 
இதுபோல் ௮.ரா,.வி. முறையிலும் அடி, வினாடி என்பன மிகச் 
சிறிய அலகுகளாயிருப்பதால் இவற்றிற்குப் பதிலாக முறையே 

மைல், மணி என்ற அலகுகளைக் கொண்டு வேகத்தின் அலகு 

ஒரு மணிக்கு ஒரு மைல் (மைல்/மணி) என்றும் வரையறுக்கப் 
பட்டுள்ள து. 

திசைவேகங்களின் தொகுப்பு 

ஒரு பொருள் ஒரே சமயத்தில் பல திசைவேகங்களைக் 
கொண்டதாயிருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, கப்பலில் பயணம் 

செய்துகொண்டிருக்கும் ஒருவன் கப்பலின் களத்தின் மேலேயே 

ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு நடந்து செல்லும்போது — 
அவன் கப்பலின் திசைவேகத்துடன் கப்பலில் நடந்து செல்லும் 

திசைவேகத்தையும் கொண்டிருக்கிறான். இவ்விரு திசை 

வேகங்களின் திசைகள் ஒன்றுகவுமிருக்கலாம் $ மாறுபட்டு 

மிருக்கலாம். கடலின் நீர்ப் பரப்பைப் பொறுத்து அவனுடைய 

இடப்பெயர்ச்சியை அளவிட்டு, திசைவேகத்தைக் கணக்கிட்டுப் 

பார்த்தால், இத் திசைவேகமானது கப்பலின் திசைவேகம், 

கப்பலைப் பொறுத்து அவனுடைய திசைவேகம் ஆகியவற்றுடன் 
மாறுபட்டிருப்பதோடு, அவ்விரு விசைகளின் விளைவுக்குச் 

சமமாகவிருப்பதையும் காணலாம். இரு திசைவேகங்களுடன் 

இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் இடப் பெயர்ச்சி வீதங் 

களின் மொத்தத்துக்குச் சமமான இடப் பெயர்ச்சி வீதத்தை 

யளிக்கக் கூடிய ஒரு தனித் திசைவேகமானது அவ்விரு திசை 

வேகங்களின் விகாவுத் திசைவேகம் (61480௫ velocity)
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எனப்படும். அவ்விரு திசைவேகங்களும் இவ் விளைவுத் திசை 
வேகத்தின் கூறுகள் (00௦0016018) எனப்படும். 

திசைவேக இணைகரம் (7௨1௨11/61௦27800 07 4610011128) 

இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகளின் ஒருமித்த இரு திசை 
வேகங்கள் அளவிலும் திசையிலும் ஓர் இணைகரத்தின் அடுத் 
தடுத்த இரு பக்கங்களால் குறிப்பிடப்பட்டால், அவற்றின் 

விசாவுத் திசைவேகம் ௮வ் விருபக்கங்களின் வெட்டுப்புள்ளி 
வழியே வரையப்படும் அவ் விணைகரத்தின் மூலைவிட்டத்தினால் 

அளவிலும் திசையிலும் குறிப்பிடப்படும். 

நிறுவல் : 

3. ஆ 

0 என்பது * என் 

னும் திசைமீவகங்களுடன் 

ஒருங்கே இயங்கிக்கொண் 

டிருக்கும் ஒரு துகள், 
-> > ஆ > 

048; OB =v; 

ZLAOB= & stars. OACB 
என்னும் இணைகரத்தைப் 

  

படம் | 

பூர்த்தி செய்க. 

4௨-02) 40 | 02. 

ஆ > வை 

“. 4C = OB = v. 

>> 

2, 1 ஆகியவற்றின் விகாவுத் திசைவேகம் 9 2 
> } 

uty 
> > > 

= 04+ AC = OC. 

மேலும், 00” - 047 + AC? — 2 OA'‘AC. ௦௦ 2040 

அதாவது, மீ. 2, உ. 008 (1804) 
= ue +t y? + Quy cos 4, 

. Waray s HoneGarain V - Nui + v? + 2uv cos &...... 
1 2004 - 9 என்க ; 02104 வரைக. oe 

CP AC sin 4 v sin tan 0 சண ல் அடி வலம பப ட் ப a as 
OP OA+ AP” u+yvcose vo OE) 

tune? ஆகிய தொடர்புகளிலிருந்து விளவுத் திசை அளவு, திசை ஆகியவற்றை நிர்ணயிக்கலாம்,
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> => 

குறிப்பு 1: ௨, 7 ஆகிய இரு திசைவேகங்களும் ஒன்றுக் 
கொன்று செங்குத்தான திசைகளிலிருப்பின், 4 7/2, எனவே, 

ஆ 

அவற்றின் விச்வுத் திசை 7*-ன் அளவு 

ர: பிரட்டு 
அஷ 

என்றும், ப திசைவேகத்தின் திசையுடன் அதன் கோணச் 

-1 நி 

சாய்வு ரி- (8௩ (ஏ 

என்றும் காணலாம். 

குறிப்பு 2 : இரு திசைவேகங்களும் சமஅளவுடையன வாகவும், 
% கோணச் சாய்விலுமிருந்தால் (1), (2) ஆகிய தொடர்புகளில் 

ஆ 

9 - 4 என்று பிரதியிட்டு விச்வுத் திசைவேகம் 7*-ன் அளவு, 
திசை ஆகியவற்றைப் பெறலாம். 

(1)-லிருந்து, 7” = N 2u? + 2006 & 

= J 2ut(1 + cos 4) 

டுவா வ 
2 

= 2ucos + 

usin 4 
(2)-8Gbss tan 6 00௨ 4 

_ sin € 

~ 1 + cose 

_ 2 sin = ச 0௦08-2 

ட 2 cost 

= tan <
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ஆகவே, இருசமமான திசைவேகங்களின் விளைவுத் திசைவேகம் 
அத் திசைவேகங்களின் திசைகளுக்கிடையேயுள்ள கோணத் 

தின் இருசம வெட்டியின் திசையிலிருக்கும். 

திசைவேகங்களின் கூறுபாடுகள் (1௦80111101 of velocities) 

இரு திசைவேகங்ககா ஒருங்க பெற்றிருக்கும் ஒரு துகள் 

அவற்றின் விம£வுத் திசைவேகத்துடன் இயங்குமென்றும், இவ் 

விகாவுத் திசைவேகத்தின் அளவு, திசை ஆகியவற்றைத் திசை 

வேக இணைகர விதியின் மூலம் கணக்கிடலாமென்றும் 

சண்டோம். இப்பொழுது, ஒரு திசையில் இயங்கிக்கொண் 
டிருக்கும் ஒரு துகளின் திசைவேகத்தை விகவுத் திசைவேக 
மாகக் கொண்ட இரு திசைவேகக் கூறுகளாக ஏதேனுமிரு 
திசைகளில் எவ்வாறு பிரிக்கலாமென்று காணலாம். 

ஷ் 
௦ என்னும் துகள் 1£ என்னும் திசைவேகத்துடன் OZ 

வழியே இயங்கிக் கொண்டிருப்பதாகக் கொள்க. OX, OY 
என்பன 0 வழியே 02-ன் இருபுறமும் 02-உ௨உடன் முறையே 
4, 8 கோணச் சாய்வுகளிலுள்ள இருதிசைகள். OZ-H திசை 

ஆ 
வேகம் 74-யை அளவிலும் திசையிலும் குறிப்பிடுமாறு 
ஆ 

OC என்னும் திசையியை எடுத்துக் கொள்க. அதாவது    i 2 

படம் 2 

——> ச 
06 - 7, 0 வழியே 01, 04-க்கு இணையாக முறையே CA, CB என்னும் CpiGar@se OX, OY ஆகியவற்றை



A, B-) Qac@Qurm ame. craorGa, OACB acoug gi 

இணைகரமாகும். 

வெ ஆ வெ லஷ ——> ——> ——> > 

இப்பொழுது, 04-08 - OA + AC = OC = 8, 

—> > 

ஆகவே, 04, 08 ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்படும் திசை 

வக ஆ 

வேகங்களின் விகளவுத் திசைவேகம் 06 - 7 ஆகும். 

ஆ 3. வவட ஆ > => 

51015, OA = 4, OB = v எனில், டூ ௦ என்பன 

ஆ 

முறையே 02% 07 ஆகிய திசைகளில் திசைவேகம் 7-ன் 

திசைவேகக் கூறுகளாகும். 

& 040௦-ல், 04-85 க40-08-1%) 06-77. 

2400- 3 2064 - 24800 - 8; 

ZOA@ = 180”-- (4 - 8) 

. OA 

இப்பொழுது, 52004 
4௦ _ 0௦ 

= “sin ZAOC ~— sin ZOAC 

uo VY ட ட டர 
அதாவது; “நத sin x sin (X + நீ) 

V sin B V sin $ 

“ஹல்?” sin (& + A) 

குறிப்பு : 

 திசைவேகத்தின் குத் துப்பிரிவுகள் 

OX, OY என்ற திசைகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக 

விருப்பின் $ -- 8 - 90” ஆகும். எனவே, 8 - 90”--_4. இம் 

மதிப்புகள் மேற்கண்ட சூத்திரங்களில் பிரதியிட்டு, திசை 

வேகம் நன் செங்குத்துப் பிரிவுகசாப் பெறலாம். அதாவது, 

ஆ 
ரன 

டூ, என்பன திசைவேகம் நஃயுடன் முறையே X, 90°— « 

சாய்வுகளிலுள்ள செங்குத்துத் திசைவேகக் கூறுகளெனில்),
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அவற்றின் அளவுகளைப் பின்வரும் தொடர்புகளின் மூலம் பெற 

லாம். 

V sin (90°—« ) 
“= sin 90° =V cos «, 

Vsin® _ : 
= “sn 90° 8104 

திசைவேக முக்கோணம் (118216 ௦7 7௦1௦௦11128) 

இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகள் ஒருங்கே பெற்றுள்ள இரு 

திசைவேகங்கள் ஒரு முக்கோணத்தின் 42, 46 என்னும் பக்கங் 
களால் அளவிலும் திசையிலும் குறிப்பிடப்பட்டால், அவற்றின் 
விளவுத் திசைவேகம் அம் முக்கோணத்தின் 40 என்னும் பக்கத் 
தினால் அளவிலும் திசையிலும் குறிப்பிடப்படும். 

ஆ _—— > 

திசையிக் கூட்டல் விதியின்படி 4B + BC = 40. எனவே, 
ஆ வ ஆ 

48, 80 ஆகிய திசையிகளினால் அளவிலும் திசையிலும் குறிப் 
பிடப்படுகின்ற இரு திசைவேகங்களின் விகாவுத திசைவேகம் 

ஆ 
அளவிலும் திசையிலும் 40 ஆல் குறிப்பிடப்படும். 

குறிப்பு 1: ஒரு முக்கோணத்தின் ஒருமுக வரிசையி 

லெடுக்கப்பட்ட மூன்று பக்கங்களினாலும் அளவிலும் திசையிலும் 
குறிப் பிடப்படுகின்ற மூன்று விசைகள் ஒருங்கே பெற்றிருக்கும் 
ஒரு துகள் ஓய்விலிருக்கும். 

குறிப்பு 2: 9 என்னும் புள்ளி வழியே 04, OB என்னும் 
வட வெட 

திசைகளில் ட 2:08 (0), மமாறிலிகள்) என்பவற்றால் 
குறிப்பிடப்படுகின்ற திசைவேகங்களுடன் ஒருங்கே இயங்கிக் 
கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் விளைவுத் திசைவேகம் 4-ல் 
“40 = ECB என்றவாறு அமையப் பெறும் ௦ என்னும் புள்ளி 

ட 
வழியே செல்லும் (), + ம) 00 ஆல் குறிப்பிடப்படுகின்ற திசை 
வேகமாகும். 

(நில்யியல் ), -- மதேற்றம் பார்க்க)
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பல்கோணத்தின் திசைவேகங்கள் (1௦1920 ௦4 1610014168) 

கிட கி, கி.....்.்.்.்.்.சியட சீட என்னும் பல கோணத்தின் 4, 4, 

Ay Agy .oncrerriays » Ant, 4p என்னும் பக்கங்களால் அளவிலும் 

திசையிலும் குறிப்பிடப்படுகின்ற திசைவேகங்களுடன் ஒருங்கே 

இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் விச்வுத் திசைவேகம் 
அப் பல்கோணத்தின் 4, 4, என்ற பக்கத்தினால் அளவிலும் 

திசையிலும் குறிப்பிடப்படும், 

  ஆ அ க 

விகாவுத் திசைவேகம் 4 சீ; 4; கீத 494... + An, An 

ஆ 

= A, An 

(நிலையியல்--விசை பல்கோண விதி பார்க்க) 

குறிப்பு: ஒரு மூடிய பல்கோணத்தின் ஒரு முகவரிசையி 

லெடுக்கப்பட்ட பக்கங்களால் அளவிலும் திசையிலும் குறிப்பிடப் 

படுகின்ற திசைவேகங்களைப் பெற்றிருக்கும் ஒரு துகள் ஓய்வி 

லிருக்கும். 

ஒரு துகள் பெற்றிருக்கும் பல திசைவேகங்களின் விளைவு காணல் 

Uy, Uyy ம வவ வ , un என்னும் பல ஒரு தளத் திசைவேகங் 

களுடன் 0 என்னும் துகள் ஒருங்கே இயங்கிக்கொண்டிருப்ப 

தாகக் கொள்க, 1* என்பது இத் திசைவேகங்களின் விளைவுத் 

திசைவேகம் என்க. திசைவேகம் ]-ம் ஏனைய திசைவேகங் 

களின் தளத்திலேயே அமைந்திருக்கும். 

0-வழியே இத் திசைவேகங்களின் தளத்தில் 0%, OY 

என்னுமிரு நிலையான திசைகளைக் குறித்துக் கொள்க, K,, K,, 

டட டிடி 18 என்பன முறையே 3, 1), Ugye.. +s Un, V ஆகிய 

திசை வேகங்களின் திசைகள் 0% திசையுடன் கொண்டுள்ள 

சாய்வுகள் என்க. 

௦௩ திசையில் இத்: திசைவேகங்களின் கூறுகள் முறையே 

U, COS K,y Uy COS Ky, 13008 ஷய. 9 Un COS Kn, V cos 8 

ஆகும். ் 

01 திசையில் இத் திசைவேகங்களின் கூறுகள் முறையே 

U, SIN Ky, U2 SIM Ky, 1810 கீது. ௬ Up SIN Kn, V sin 6 

ஆகும்.
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0% திசையில் விளைவுத் திசைவேகத்தின் கூறு அதே திசை 

யில் எல்லாத் திசைவேகங்களின் கூறுகளின் மொத்தத்துக்குச் 

சமமாகுமாகையால், 

V cos @ = u, cos &, + U, COS %, + Uz COB XK3 +H essere 

+ uy COS Xp 

இதுபோல், 07 திசையில் திசைவேகங்களின் கூறுகளைச் 

சமன்படுத்த, 

V sin @ = u, sin «, + u,sinX, + 80 ஷு 4 

+ UpSiN Xp. 

“, Vv? = (Vcos@)? + (CV sin 4)? 

= (Zu, cos «,)? + (Lu, sin «,)? 

= Y u,2 cos? «, + 22 u,u2 cos 008 &, 

+ Zu,? sin? &, +20 mu, sin X, sin X2 

= E(u,’ cos? K, + u,’ sin? &,) 
+2 u,u, (cos &, cos <, + sin X, sin 4) 

= Yu + 2 Yu,u,cos (&, - 8) we (C1) 

. V sin 6 

ணக கணை... 
2 8318 4, 2 

Xu, COS &y ~ (4) 

(1), (2) ஆகிய தொடர்புகளிலிருந்து விகவுத் திசை 

வேகம் 7*-யின் அளவு, திசை ஆகியவற்றைப் பெறலாம். 

திசைவேக இணைகரத் திண்மம் (18781121௦01604 ௦4 461௦014128) 

திசைவேகங்களின் இணைகர விதியை முப்பரிமாணங் 
களுக்கு விரிவுபடுத்தித் திசைவேகங்களின் இணைகரத் திண்ம 
விதியைப் பெறலாம். 

இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகள் ஒருங்கே பெற்றிருக்கும் 
மூன்று திசைவேகங்கள் ஓர் இணைகரத் திண்மத்தின் ஒரு புள்ளி 
யில் சந்திக்கின்ற மூன்று ஓரங்களினால் அளவிலும் திசையிலும் 
குறிப்பிடப்படின், அவற்றின் விளைவுத் திசைவேகம் அப்புள்ளி 
வழியே செல்லும் அல் விணைகரத் திண்மத்தின் மூலைவிட்டத் 
திசையிலும் குறிப்பிடப்படும்,
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HloneCors tor gyun@ (Change of velocity) : 

இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகளின் திசைவேகம் அளவிலோ 
அல்லது திசையிலோ அல்லது இரண்டிலுமோ மாறுபடும்போது 
அத் திசைவேகம் மாறுவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. 

் என்னும் நேரத்தில் ஒரு 
வெட 

துகளின் திசைவேகம் AB 

யாலும், 1 -- ௩4 என்னும் 

நேரத்தில் அதன் திசை    
A B ஆ 

வேகம் 40 யாலும் குறிப் படம் 8 

பிடப்படின் , திசைவேக முக்கோண விதியின்படி, ௩/ என்னும் 

கால இடைவெளியில் அதன் திசைவேகத்திலேற்பட்டுள்ள 
ணை ர 

மாறுதல் 86 யால் குறிப்பிடப்படுமென்று காணலாம். 

42 - AC எனில், அத் துகளின் திசைவேகம் அளவில் 
மாருது திசையில் மாறியிருப்பதாகக் கொள்க, 

முடுக்கம் (௦௦61678110) 

இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகளின் முடுக்கம் என்பது அதன் 

திசை வேகத்தின் மாறுபாட்டு வீதமாகும். துகளின் இயக்கத் ' 

திசைக்கு எதிர்த்திசையில் செயல்படும் முடுக்கம் *எதிர் 

முடுக்கம்? அல்லது ₹*வேகத் தளர்ச்சி வீதம்” (6187081101) 

எனப்படும். 

சீர்முடுக்கமும் மாறுமுடுக்கமும் 

இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகளின் திசைவேக மாறுபாடு சம 

கால இடைவெளிகளில், அக்கால இடைவெளிகள் எத்துணைக் 

குறுகியனவாயிருப்பினும், சமமாகவிருப்பின் அத் துகளின் 
முடுக்கம் *சீர் முடுக்கம்? (Uniform acceleration) srarciug@in. 

சீர்முடுக்கமானது ஓர் அலகு கால இடைவெளியிலேற்படும் 

திசைவேக மாறுபாட்டின் மூலம் அளவிடப்படுகின்றது. 

அதாவது, ஓர் அலகு முடுக்கமென்பது ஓர் அலகு கால இடை 

வெளியிலேற்படும் ஓர் அலகு திசைவேக மாறுபாடு ஆகும். 

செ.கி.வி, முறையில் ஓர் அலகு முடுக்கம் என்பது வினாடிக்கு 
ஒரு செ.மீ./வி. திசை வேகமாறுபாட்டு வீதமாகும். 

2
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ஒரு செ.மீ வி. 

வினாடி 
_ ஒருசெ.மீ. 

~ (வினாடி) 

= OG செ.மீ,/வி“, 

அதாவது, ஓர் அலகு முடுக்கம் - 

- வினாடிக்கு வினாடிக்கு ஒரு 
செ.மீ. திசைவேக மாறுபாடு. 

இதுபோல், ௮.ரா.வி. முறையில் ஓர் அலகு முடுக்கம் என்பது 

வினாடிக்கு ஒரு அடி/வினாடி திசைவேகமாறுபாடு ஆகும். 

.-.. ஓர் அடி/வி ல ம் பட்ட அதாவது, ஓர் அலகு முடுக்க வினாடி 

_ ர் அடி 
(வினாடி )* 

- ஓர் அடி/வி.” 

- வினாடிக்கு வினாடிக்கு ஓர் 
அடி திசைவேக மாறுபாடு. 

திசைவேக மாறுபாட்டு வீதம் அளவிலோ அல்லது 'திசை 
யிலோ அல்லது இரண்டிலுமோ கணத்துக்குக் கணம் மாறுபடின் 
அத்தகைய முடுக்கம் மாறு முடுக்கம்? (Variable acceleration) 
எனப்படும். 

குறிப்பிட்ட கணத்தில் ஒரு துகளின் முடுக்கம் 

முடுக்கத்துடன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் 
திசைவேகம் 7! நேரத்தில் ர என்றும், 7 97 டூநரத்தில் 

4 2 என்றும் கொள்க. எனவே, !8* நேரத்தில் ௮த் துகளின் 
திசைவேக மாறுபாடு 8 ஆகும், 

“97 நேரத்தில் அதன் திசைவேக மாறுபாட்டு வீதம் - a 

bt —> 0 ஆயின் (1 22) > 0 ஆகுமாகையால், 

1 நேரத்தில் அதன் முடுக்கம் ௬ லற ar] = ப ஆகும்.



இயக்கவியல் 19 

ஆனால், 5 என்பது ௩ நேரத்தில் கடந்துள்ள தூரமெனில், 

ன். 
= ரர ஆகும். 

. oe ர ஸ் d {ds 
ee t G ளி Trees Sa ees தரத்தில் துகளின் முடுக்கம் di ai (a 

= d*s 

ள். 

முடுக்கம் என்பது அளவு, திசை ஆகிய இரண்டும் கொண்ட 
ஒரு கணியம் ஆகையால் அது ஒரு திசையி ஆகும். திசை 
வேகங்களைப் போன்று முடுக்கங்களும் முக்கோணவிதி, இணைகர 
விதி, பல்கோண விதி போன்ற விதிகட்குட்பட்டன வாயிருக் 
கினறன. 

திசைவேகம், முடுக்கம் ஆகியவற்றின் கூறுகள் : 

3 0, ரெ என்ற செங்குத்து 
v அச்சுக்ககாக் கொண்ட தளத் 

தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் 
ி என்னும் ஒரு துகளின் இயக்கப் 
பாதை -- 71) என்னும் வரா 

வரை என்று கொள்க. P (x, y), 

Q(x + Ax, y + Ay) என்பன 
முறையே ர,7-1- &7ஆகிய குறு 

கிய இடைவெளி நேநரங்களில் 

. அத்துகளின் நிலைகள் என்று 
பாடம் ஆ. கொள்க. அவ்வளை வரையி 

லுள்ள & என்னும் நிலையான புள்ளியிலிருந்து 1, 0 ஆகியவற்றின் 
வள்வரைத் தூரங்கள் முறையே 5,931 As என்று கொள்க, 

    

ர 

வரையறையின்படி, / நேரத்தில் யின் திசைவேகம் 
ட எல்லை PQ 
™~ At-O ( At 

ட எல்லை 0 As 

= Aro (Ae “Ag 
_ எல்லை 70) எல்லை ( As 
~ At+O (வ) * ௬7-20 (47) 

= 1, 4 (எனெனில் PQ — As) 

ds 
அதாவது, 7 N
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இத்திசை வேகம் வளைவரைக்கு யில் வரையப்படும் தொடு 
கோட்டின் வழியே செயல்படும். 

02, ரே ஆகிய அச்சுக்களின்மீது வின் வீச்சுக்கள் 
முறையே 2, &; ஆகும். எனவே 0%, ரெ வழியே துகள் 

ச ட ‘ Ax யின் திசைவேகக் கூறுகள் முறையே ட (=) ் 

ன (3) ஆகும். அதாவது, 2, ந அச்சுக்களின் வழியே 

V-or கூறுகள் & 2 ஆகும். ஆனால் வகை நுண் கணித 

முறையில் இவற்றை முறையே $,ந என்று குறிப்பிடலாமாகை 
யால் துகள் யின் திசைவேகக் கூறுகள் 

0% வழியே 2 - ன் என்றும், 

0 வழியே y = ப என்றும், 
di 

கூறலாம். 

இதுபோல், யின் முடுக்கம் 7 இன் கூறுகள் 

0% வழியே 5 - ௮. என்றும், 

a a 
ர வழியே ந 2 என்றும் 

காணலாம். 

ஒரு துகள் தொகுதியின் திணிவு மையத்தின் வேகமும், முடுக்கமும் 
(Velocity and Acceleration of the centre of mass of a system of 

Particles) 

0, ரெ என்ற செங்குத்து அச்சுக்களாக் கொண்ட தளத்தின் மீது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் 7, Ms, 1903... ஈ என்னும் பொருண் 
மைகளுள்ள துகள்களின் அச்சுத் தூரங்கள் முறையே (2, ],), 
(Xa Var), ரல... என்று கொள்க. இத்துகள்களின் மொத்தப் பொருண்மை M என்றும், இத்துகள் தொகுதியின் திணிவு மையம் (2, 7) என்றும் கொள்க,
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ரிம் ம்ப டும் ப்பட்ட 5 w (1) 

Mz = mx, + mM, X, + 7783 205 + eoesewnres oon (2) 

MY = My, + M2 Yo + M3 Ve Hb பபப ws (8) 
என்று நாமறிவோம் (பார்க்கவும் : நிலையியல்--புவியீர்ப்பு 
மையம்) (2), (8) ஆகிய தொடர்புகளிலிருந்து, / குறித்து 
வகையீடு செய்து 

Mz = Mm, x + mM, X + 7783 X3 + oo OO cece ’ ee (4) 

My =m ந, + MY; + m3 ys 14 இல்கல one ws (3) 

என்ற தொடர்புகள் பெறப்படுகின்றன. இத் தொடர்புகளி 
லிருந்து திணிவு மையத்தின் 0%, 0ர வழித் திசைவேகக் கூறு 
களப் பெறலாம். இத் திசை வேகக் கூறுகளிலிருந்து திணிவு 
மையத்தின் திசை வேகத்தை எளிதில் பெறலாம். மேலும், 

பொருண்மை % திசைவேகம் - உந்தம் (Momentum) 
ஆகையால், (4), (5) ஆகிய தொடர்புகளிலிருந்து , 

ஏதேனுமொரு திசையில், எவ்வெண்ணிக்கையிலுமான 

துகள்களாக் கொண்ட ஒரு தொகுதியின் உந்தம் அதே திசையில் 

அத் துகள்களின் மொத்த உந்தத்துக்கு சமமாகும் என் நறிகிரோம். 

இப்பொழுது (4)) (8) ஆகிய தொடர்புகள் மீண்டும் 
் குறித்து வகையீடு செய்து 

Maz = m, XL My Xq -E My X3 ம வைய (6) 

My =m, y, ரர), ரு 4... we (7) 

என்ற தொடர்புகள் பெறப்படுகின்றன. இத் தொடர்புகளி 
லிருந்து திணிவு மையத்தின் 0, ரெ வழி முடுக்கக் கூறுகளி 
லிருந்து திணிவு மையத்தின் முடுக்கத்தை எளிதில் பெறலாம், 

ent Gaisw (Relative Velocity) 

வேகம் என்பது ஒரு சார்புக் கணியமாகும், தொடர் 
வண்டியில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் ஒருவன் வெளியே 
தரையில் நின்று கொண்டிருக்கும் ஒருவனைப் பொறுத்தவரைத் 
தொடர் வண்டியின் வேகத்துடன் சென்று கொண்டிருப்பதாக
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கூறுகிறோம். ஆனால் அதே வண்டியில் அவன் பக்கத்தில் 

அமர்ந்திருக்கும் ஒருவனைப் பொறுத்தவரை அவன் ஓய்விருப்ப 

தாகக் கூறவேண்டும். மேலும், அவ்வண்டியின் பக்கத்திலேயே 

அதே திசையில் செல்லும் மற்றொரு தொடர் வண்டியைப் 

பொறுத்தவரை அவன் குறைந்த வேகத்துடன் செல்லுவதை 

நாமறிவோம். இக்குறைவான வேகமானது இரு வண்டிகளின் 

வேகங்களின் வித்தியாசத்திற்குச் சமமாகும். இதுபோல், அவ் 

வண்டியின் பக்கத்திலேயே எதிர்த்திசையில் சென்று கொண் 

டிருக்கும் மற்றொகு தொடர் வண்டியைப் பொறுத்தவரை 
அவனுடைய வேகம் மிகவும் அதிகமாகயிருப்பதையும் காண 

லாம். இந்த அதிகமான வேகமானது, இரு 'வண்டிகளின் 

வேகங்களின் மொத்தத்துக்குச் சமமாகும். இவ்வாறு, இயக்கத் 
திலிருக்கும் ஒரு பொருளின் வேகம் இயக்கத்திலிருக்கும் மற்றொரு 
பொருளைப் பொறுத்துக் கணக்கிடப்பட்டால், அவ்வாறு கணக் 
கிடப்படும் வேகமானது அந்த மற்றொரு பொருளைப் பொறுத்த 
சார்வேகம் என்றழைக்கப்படுகிறது. 

இரு புள்ளிகளுக்கிடையேயுள்ள தூரம் அளவிலோ , அல்லது 
திசையிலோ அல்லது அளவிலும் திசையிலுமோ மாறிக்கொண் 
டிருந்தால் ஒவ்வொரு புள்ளியும் மற்ற புள்ளியைப் பொறுத்த 
வரை ஒரு சார் வேகத்துடன் இயங்குவதாகக் கூறப்படும். 

ஒரு தளத்தில் இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகளின் திசை 
வேகம் என்பது அத் தளத்திலுள்ள ஒரு நிலையான புள்ளியைப் 

பொறுத்து அத்துகளின் இடப் பெயர்ச்சியென்று நாம் கண் 
டோம். இதுபோல், ஒரு தளத்தில் இயக்கத்திலிருக்கும் 0 
என்னும் ஒரு துகளைப் பொறுத்து, அதே தளத்தில் இயக்கத்தி 

ஆ 
லிருக்கும் துகள் யின் திசைவேகம் என்பது 70 என்னும் திசை 
யின் மாறுபாட்டு வீதமாகும். இப்பொழுது, இவ்விரு துகள் 
களும் தங்கள் திசை வேகங்களைச் சம அளவுகளில் மாற்றிக் 
கொள்வதாகக் கருதுவோம். இவ்வாறு மாற்றப்பட்ட பின்னரும் 
> 
PQ- வின் மாறுபாட்டுவீதம் முன்போலவே யிருக்குமென்று 
காணலாம். அதாவது, ஒரே தளத்தில் இயக்கத்திலிருக்கும் 
இரு துகள்களின் திசை வேகங்களைச் சம அளவில் கூட்டுவ 
தாலோ அல்லது குறைப்பதாலோ அவ்விரு துகள்களுக்கிடையே 
யுள்ள சார்வேகம் மாறுவதில்லை யென்று அறிகிறோம். 

ஒரு தளத்தில் இயக்கத்திலிருக்கும் 72, என்னும் இரு துகள் 
வடி 

களின் திசைவேகங்கள் முறையே u,v என்று கொள்க. இப்
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ஷை 

பொழுது இரு துகள்களின் திசை வேகங்களுடனும்-- / என்னும் 
திசை வேகத்தைக் கூட்டுக எனவே, இப்பொழுது இரு 

=> - > > 

துகள்களின் திசைவேகங்கள் hopGuu—u=o0,v—u 

ஆகும். அதாவது, துகள் 2 ஆனது ஓய்வு நிலைக்குக் கொண்டு 

வரப்படுகிறது; டவின் திசைவேகம் 7--/ ஆக மாறுகிறது. 
௪ ஆ 

அதாவது, யைப் பொறு 0-வின் திசைவேகம் 1 -- 8 ஆகும். 

இதுவே, துகள் 2-யைப் பொறுத்து துகள் 0-வின் சார்வேக 
ன 

மாகும் அதாவது, ப திசை வேகத்துடன் இயங்கிக் கொண்டிருக் 
க்ஷ 

கும் 2 என்னும் துகளைப் பொறுத்து, அதே தளத்தில் 5 என்னும் 

திசை வேகத்துடன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ட என்னும் 
ஆ... 

துகளின் சார்வேகம் (7 -- 4) ஆகும். 

ஆகவே, இயக்கத்திலிருக்கும் 2 என்னும் ஒரு துகளைப் 

பொறுத்து, அதே தளத்தில் இயக்கத்திலிருக்கும் மற்றொரு துகள் 

Q- வின் சார்வேகம் என்பது 0-வின் திசை வேகத்துடன் 

யின் திசை வேகத்தை எதிர்த்திசையில் கூட்டும் கூட்டு 

வேகமாகும். 

சார்வேகத்தின் அளவு, திசை ஆகியவற்றைக் காணல் ₹ 

OA, BC என்னும் திசைகளில் 

> > ¥e 

முறையே ௨, 1? ஆகிய திசைவேகங் ; 

களுடன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் : 

2, 0 என்னும் இரு துகள்களைக் 
கருதுக, | 

> > ந 

திசை யேவேகம் 8 -வை, 1இன்9 

திசையிலும், அதற்குச் செங்குத் 

  

திசையிலும் கூறுகளாகப் பிரிக்க i 

டச் See ee 
வும். ௨, ஆகிய திசைவேகங் £ 
களின் திசைகளுக்கிடையேயுள்ள 

> ஷூ 

கோணம் 9 எனில், ॥இன் திசைக்கு இணையான திணவில்று 
30 

இன் கூறு/0089ிஆகும்;) ப இன்திசைக்குச் செங்குத்துத்
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திசையில் / இன் து௨510 9 ஆகும். எனவே BC திசையில் 
துகள் 0- வைப் பொறுத்து, துகள் Pull oor சார்வேகக் கூறு 
(2௦05 9-1) ஆகும். இதுபோல், க்குச் செங்குத்துத் திசை 

யில் 0- வைப் பொறுத்து, யின் சார்வேகக் கூறு 7919-0 
- (751 ரி ஆகும். 

0-வைப் பொறுத்துயின் சார்வேகம் * என்றும், BC 

திசையுடன் (அதாவது - உடன்) இச்சார் வேகத்தின் 
சாய்வு ; என்றும் கொண்டால், £0 க்குச் செங்குத்துத் திசை 

யிலும் 17 - யின் கூறுகள் முறையே 17 005 ஷ, 17510 ல ஆகும். 

.. Vcos « = ucos @ —yv 

V Sin < = u Sin @ 

-. V? = (cos @ —u)? + u? Sin? 9 

= u®+v?— 2ovcos @. 

VE + ¥—2 uveos 8 

VSinx =u Sin @ 
eS VcosX ~ ucos@ = v 

குறிப்பு 1. 

> > . 
/, 4 ஆகிய இருதிசை வேகங்களும் ஒரே'திசையி லிருந்தால், 

9-0 7 22 006 05 

௩ ந (e—u)? 

= (u—u) 

குறிப்பு 2, 

11 ஆகிய இரு திசை வேகங்களும் எதிர்த்திசைகளி 
லிருந்தால், 9 - 1805, 

.~V= Ju? +? — 2 wy cos 180° 

=Vut yo ou 

= ,/ (u + ve) 

=(u+y)
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sit (pHaaw (Relative Acceleration) 

இயக்கத்திலிருக்கும் துகள் ட வைப் பொறுத்து அதே 
தளத்தில் இயக்கத்திலிருக்கும் துகள் 2யின் சார்முடுக்கம் 
என்பது யின் முடிக்கம், ட -வின் முடுக்கத்திற்குச் ௪ம 
அளவான எதிர்த்திசை முடுக்கம் ஆகியவற்றின் விகாவு 
முடுக்கம் ஆகும். 

இரு இண நேரர்கோடுகளில் ஒரே திசையில் சமதிசை 
வேகங்களுடன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இரு துகள்களின் 
சார்வேகம் பூச்சியமாகும்$? ஆனால் அவற்றின் சார்முடுக்கம் 
பூச்சியமாகயிருக்க வேண்டுமென்பதில்லை 

மாதிரி 1. 

1. ABC என்பது ஐரு சமபக்க முக்கோணம், ஒரு 
துகளானது யிலிருந்து வரை என்னும் திசைவேகத் 

துடனும், பேலிருந்து & வரை 2 8 என்னும் திசைவேகத்துடன் 

இயங்கினால், விஃவுத் திசை வேகத்தின் அளவு, திசை ஆகிய 
QD METS காண்க, 

தீர்வு 5 

CA mu உக்கு நீட்டுக. 40 என் 

பது சமபக்க முக்கோண மாகையால் 

2240-60, 2844 - 120: 4 
என்றும் புள்ளியில் 42, 4% என்னும் 

திசைகளில் முறையே 1, 2 8 ஆகிய 

திசை வேகங்களுடன் ஒரு துகள் 

இயங்குகிறது. 

லோ முழ ரு தீர. ம 120 
. விளைவுத் திசைவேகம் 77 என்றும், 

48 யுடன் அவ்வினவுத் திசை 
வேகத்தின் சாய்வு ர என்றும் 

கொண்டால், 

  

RB ே 

Vad ட்ட 20084. 

= J v 4440௦௦ 1805 

=Je@pae f 4» 
=Jv+4u—2u
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| J 33 

NV Bu 

v Sin « 

n-+vcos x 

24 8 sin 120° | 
=u + 2ucos 120° 

_ 28 (/3) 

u+ 2u(4) 

=VN3U_o 

tan @ = 

பனை. 

“9 90°. 

ஃவிலாவுத் திசைவேகம் 42 க்குச் செங்குத்தான திசை 
யில் ,/ 5 அளவுடன் இயங்குகிறது. 

மாதிரி 2. 

ஒரு திசை வேகத்தின் கூறுகள் அதன் திசையுடன் 
45”, 805 சாய்வுகளிலுள்ளன. ழுந்திய திசையில் அதன் கூறு 
6, 9 அலகுகளெனில் அதன் மற்ற கூறினைக் காண்க. 

தீர்வு ப 

1 என்னும் திசைவேகத்தின் கூறுகள் 45” சாய்வுத் திசை 
யில் ௨ என்றும், 305 சாய்வுத் திசையில் v என்றும் கொள்க. 

ட... 45° ; B = 30°, 

45” சாய்வுத் திசையில் 7” இன் கூறு =Vcos 45° = 6r+/ 3 
(தரப்பட்டுள்ளது) 

5642 
அல்லது, 77-62. 12 அலகுகள். 

> ட திசையில் 7”- யின் கூறு 72114 : o” Sin(« + B) 
~ _V- Sin 30° 

Sin (45°+30°) 
_ 12x41 

Sy Jo. SS பை ப Sin 45°. cos 30° + cos 45°. § in 30°
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_ 6 

Vg + 1 

22-22 

620/2 

Jedi. 

12/2(/8-1) 
(J 3+ 1) (ve —1) 

  

=6/2(/38—!1) 

. V Sin 
திசையில் 1*- மின்கூறு எ டட டல 

ட. 12% Sin 45° 

~ Sin (48° + 30°) 

12x 1 

_ /2 
Ja, 1 
2! 24/2 

12% 1 ண _ ப டக 

மீதும் 

_ 24 

~~ aes 

= 12(/%39—1) yo@or. 

சார் வேகப் பாதை காணல் : 
4 என்னும் துகள் ற! 

y க்ஷ 

என்னும் திசையில் / திசை 
வேகத்துடனும், 1 என்னும் 

=
 

  

Al துகள் xx! sora Hoe 
: ட வ 

 * யில் ॥ திசைவேகத்துடனும் 
¥ இயங்கிக் கொண்டிருப்ப 

தாகக் கொள்க. ஏதேனு 
மொரு குறிப்பிட்ட நேநரம் 
யில் அவை முறையே 4, 2 
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என்ற நிலைகளில் இருப்பதாகக் கொள்க, க யைப் பொறுத்து 
தியின் சார்வேகம் என்பது 4 யிலிருந்து பார்க்கும் ஒருவனுக்கு 
Bo «wis வேகத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருப்பதாகத் 

தோன்றுமோ அந்த வேகமாகும். இச்சார் வேகமானது £யின் 

கிசைவேகம் யன் 4 யின் திசைவேகம் உவின்திசையை 

எதிர்த்திசையாக மாற்றிக் கூட்டப்படும் விசாவுத் திசைவேக 

மாகும். 

> > 

எனவே, 2%' இல் 8-5 என்றவாறு ற என்னும் 
புள்ளியைக் குறுத்துக் கொள்க. மயில் 4 யின் இயக்கப் 

ஆஆ 

பாதைக்கு இணையான பாதையில் 2 வின் திசைக்கு எதிர்த்திசை 
ஆ > ன 

யில் 2 - ம என்றவாறு 26 என்னும் நோர்கோட்டுத் 
துண்டத்தைக் குறித்துக் கொள்க, நற்றாு என்னும் இணை 

கரத்தைப் பூர்த்தி செய்க. 8 என்ற மூலைவிட்டம் அளவிலும் 
திசையிலும் 4 யைப் பொறுத்து யின் சார்வேகத்தைக் 
குறிக்கும். 

இப்பொழுது, 4யிலிருந்து இச் சார்வேக இயக்கப்பாதைக்கு 
444 என்னும் செங்குத்துக் கோடு வரைக, எனவே, துகள் 2 
ஆனது 17 என்னும் நிலையிலிருக்கும்போது Hed க்கு மிக 
நெருங்கி இருக்கும். யைப் பொறுத்து தியின் சார்வேகம் 77 

எனில், நேரம் / யிலிருந்து 27 சரத்தில் துகள்களிரண்டும் மிக 

அருகிலிருக்கும். 

மாதிரி 3, 

தேர்குக்கான இரு சாலைகள் 0 என்னுமிடத்தில் சந்திக் கின்றன. 8 மீட்/வி. வேகத்தில் ஒரு சாலையில் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருக்கும் 4 என்னும் ஒரு மனிதன் அடுத்த சாலையில் 4 மீட், /வி. வேகத்தில் சைக்கிளில் சென்று கொண் டிருக்கும் என்னும் மனிதனைப் பார்க்கிருன் . அவர்களிருவம் 100 மீட்டர்கள் தூரத்திலிருந்தால், அவர்களிருவரும் மிக அருகி லிருக்கும் போது ,4 எவ்வளவு தூரம் சென்றிருப்பான் ?
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தீர்வு 5 

AO, OY என்பன 0-வில் Y 

சந்திக்கும் இரு தேர்குத்துச் 0-458 
சாலைகள். என்பவன் 5 
O-of AGS@GHCur gH Aster 0 

வன் 4 யிலிருக்கிறான். 40 - ர 
100 மீட்டர். ,40 திசையில் 
ச யின் வேகம் 8 - 8 மீட்/வி, 4 

07% திசையில் 8 யின் வேகம் 
v=4 மீட்./வி. 40 வில் 

  

ஆ 
AC = 3 மீ/வி. என்ற 

வேகத்தைக் குறிக்குமாறு 40 என்னும் நேர்கோட்டுத் 
துண்டத்தை யெடுத்துக் கொள்க. 40 க்குச் செங்குத்தாக 

0 க்கு எதிர்ப்பக்கத்தில் 4 என்னும் நேர்கோடு வரைந்து 

40 - 4 மீட்/வி, என்ற வேகத்தைக் குறிக்குமாறு AD என்னும் 

நேர்கோட்டுகத் துண்டம் வரைந்து, சீேறனும் இணைக் 
கரத்தைப் பூர்த்தி செய்க. 

ஆ 

“சிமி மியைப் பொறுத்து 4ஏீயின் சார்வேகமாகும். 

ஆனால் 4022 ஒரு செங்கோண முக்கோணமாகையால், 

AE, = AC* + CE? = 3° + 4? — 26 

AE =5 

அதாவது, 8-யைப் பொறுத்து 4-யின் சார்வேகம் - 8 மீட்/வி: 

இப்பொழுது, 014 | AE எனில், 4 என்பவன் 1/இல் இருக்கும் 
போது இருவருக்குமிடையேயுள்ள தூரம் மிகச் சிறியதா 
யிருக்கும். 

AC 8 
ப்பொ ZCAE = 6 eraxfle, cos @ = —— = — இ முது aH 5 

தநேர்கோண முக்கோணம் 019/யிலிருந்து, 

AN = AO cos @ 

= 100 x 2 
க 

௪ 60 மீட்டர்கள். 

௪ மீட்/வி, சார்வேகத்துடன் 47/7 - 60 மீட். தாரத்தைக் 

கடக்கும் நேரம் - = - 18 வினாடிகள்.
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என வே, 12 வினாடிகளில் இருவரும் மிக அருகில் இருப்பார்கள். 

இந்த 12 வினாடிகளில் 4-சென்ற தூரம் = 12 x 3 = 36 

மீட்டர்கள் . டட _ 

மாதிரி 4. வடக்குத் திசை நோக்கி ஒரு கப்பல் 19 / 2 
கி.மீ.மணி வேகத்திலும், வடமேற்குத் திசையை தோக்கி 

மற்றொரு கப்பல் 15கி.மீட்/மணி வேகத்திலும் சென்று கொண்டி 
ருக்கின்றன. Carpps AnsrCGassons (apparent Velocity) 
யும், முதல் கப்பலிலுள்ள பார்வையாளரைப் பொறுத்து 

இரண்டாவது கப்பலின் இயக்கத் திசையினையும் காண் ௧. 

தீர்வு: 4 - முதல் கப்பலின் வேகம் - 15 /2 கி.மீ./மணி 

v = 8வது கப்பலின் வேகம் -- 18 கி,மீ./மணி. 

ரி - இரு திசைகளுக்குமிடையேயுள்ள கோணம் 

- வடக்கு, வடமேற்குத் திசைகளுக்கிடையே 
கோணம் 

= 45° 

சார்வேகம் 77 எனில், 

ve = u® + v? — 2uv cos @ 
= (15/2) + 157 — 2 (15,2) (18) cos 45° 

1 
= 15° x 24+ 157-2 x 189 x YRS 

      

V2 
= 15? 

V= 15 A us மணி, 

வு. அமுக்கு XOX’ என்பது கிழக்கு 
A க மேற்கு நேர்கோடு. 02, 02! 

% *. ௫ . னா ் 85152 என்பன மேற்கு, வடமேற்கு 
ப நேர்கோடுகள். ஷ என்ப து ZB \ டட ஆ 8 > \ கிழக்குத் திசையுடன் சார் 

\ GCeusih V-u9 or சாய்வு, 
ல _ ன ரு ; : ர் - கிழக்குத் திசையுடன் 

x 0 2% வடமேற்குத் திசையின் சாய்வு 
படந் 9 = 185°, 

OX, OXEGF DEWG®S Ss ஆகிய திசைகளின் வேகங்களைக் கூறுகளாகப் பிரிக்கவும். 

15 V cos & = vcos@ = 15 cos 135° _ re 
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V Sn 4 - வடக்குத் திசையில் வேகக் கூறுகளின் 
சார் வேகம் 

= ycos 45°—y 

18 
ம அ ய 15 

v2 v2 

15 =e 1—2 

15 
~ Pe. 

—15/V8_ —18/v2 __ 1 
", Cos « ஏ a |; ௭௭ V2 

; 172-121. 
Sin & = T= TB TS 

. & = 225°, 

அதாவது, கிழக்குத் திசையுடன் சார்வேகத் திசை 225 சாய்வி 
லுள்ளது. அதாவது, முதல் கப்பலைப் பொறுத்து இரண்டாவது 
கப்பல் 15கி.மீ./மணி வேகத்தில் வடமேற்குத் திசையில் செல்லு 
வதாகத் தோன்றும், 

மாதிரி 5. கிழக்குத் திசையில் 4 கி.மீ,/மணி வேகத்தில் 

நடந்து செல்லும் ஒரு மனிதன் காற்று நேர் வடக்கிலிருந்து 
வீசுவதாகக் காண்கிறான். அவன் தன் வேகத்தை இரட்டித்த 

போது காற்று வடகிழக்கிலிருந்து வீசுவதாகக் காண்கிரறுன். 
காற்றின் வேகத்தையும் திசையையும் காண்க. 

(மதுரை 1970 ஏப்.) 

தீர்வு : டட 
மனிதன் 0 என்னும் புள்ளியிலிருந்து புறப்பட்டு, கிழக்கு 

நோக்கி 02 வழியே நடந்து செல்லுகிறான். 170 என்பது 

காற்று வீசும் உண்மையான 
திசை, இத்திசை மேற்குத் 
திசையுடன் ரி கோணச் சாய் 
விலிருப்பதாகக் கொள்க, 

காற்றின் உண்மையான 
வேகம் 4 என்க, 

  

a 

. 0.4-மனிதனின் வேகம் 
படம் 10 - 4 கி.மீ/மணி யிலிருந்து 

04க்குச் செங்குத்தாக வரையப்படும் நேர்கோடு காற்றின் 
உண்மைத்திசை 440--ஐ 17 இல் வெட்டட்டும்.
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காற்றின் தோற்றவிசையானது) காற்றின் உண்மை 

வேகத்துடன் மனிதனின் வேகத்தை எதிர்த்திசையில் மாற்றிக் 

கூட்டிய விகாவு வேகத்திற்குச் சமமாகும். 

> ட ஆ 

அதாவது, 414 - AO + ON. 

இப்பொழுது 04-ஐ 04 - 48 என்றவாறு 88 என்னும் 

புள்ளிக்கு நீட்டுக. 

ஆ ஆ 

:.-0ஐ- 204 - மனிதனின் இரட்டிக்கப்பட்ட வேகம் 

= 8 கி.மீ./மணி. 

as 
011 4 காற்றின் உண்மை வேகம். 

காற்றின் இப்போதைய தோற்றவேகம் - எதிர்த்திசையில் 

மாற்றப்பட்ட இரட்டிக்கப்பட்டவேகம், காற்றின் உண்மை 

வேகம் a Awa ier afar ey 

> > 

EO + ON 

> 

= EN 

இத் தோற்ற வேகமானது வடகிழக்கிலிருந்து வீசுவதால் 

ZAEN = 45°. 

AOAN = AEAN 

ZAON = 45° 

“. ON = OA Sec 45° = 4 JD 

ஆகவே, காற்று வடகிழக்குத் திசையில் 4 /2 கி.மீ. / மணி 

வேகத்தில் வீசுகிறது. 

மாதிரி 6. ஒரு மனிதன் 1 கி மீட்டர் அகலமுள்ள ஒரு 
ஆற்றின் நேர்குறுக்காக 8 கி.மீ./, மணி வேகத்தில் தனது 
படகைச் செலுத்துகிறான். அவன் புறப்பட்ட இட த்திற்கு எதிர் 
புள்ளியிலிருந்து ஆற்றோடு 75 மீட்டர் தூரத்தில் அக்கரையை 

அடைந்தால், ஆற்றுத் தண்ணீரின் வேகத்தைக் கணக்கிடுக.
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தீர்வு 

நர ௦ 8 என்பது படகு புறப்பட்ட இடம், 

- ம என்பது அக்கரையில் மக்கு எதிர்ப் 
ii புள்ளி. 

சீம - ஆற்றின் அகலம் - 3 கி.மீ. 
6 = 850 மீட்டர். 

» 
“yA 6 என்பது படகு ௮க்கரையை 

படம் 11, அடைந்த புள்ளி, 
“20 79 மீட்டர். 

க்ஷ 

42 - படகின் வேகம் - 8கி.மீ,/மணி - ப. 

ன 

BC = ஆற்றின் வேகம் = ர என்க. 

—_— 

40- விசாவு வேகம் = V. 

4 - படகின் வேகம், ஆற்றின் வேகம் ஆகியவற்றின் 

திசைகளுக்கிடையேயுள்ள கோணம் - 905 

9 என்பது படகின் திசையுடன் வி*வு வேகத்தில் திசை 

யின் சாய்வு எனில், 

vy 511 4 

(21 9 ஜு 008 

v Sin 90° 

8 + y cos 90° 

y 

8 

1 

மர 22.18 3 
ஆனால், 802 ae ~ B50 ~ TO 
.v_ 8 

15. 10 

2:4 v= 

ஆற்றின் வேகம் - 2-4 கி.மீ./மணி, 

மாதிரி 7. ஒரு மனிதன் ஒரு ஆற்றின் நேர்குறுக்காக நீந்திச் 
சென்று அக்கரையை அடைந்து, மீண்டும் நேர்குறுக்காக நீந்தி 

8
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புறப்பட்ட இடம் வத்து சேர 4, நேரமாகிறது. அவற்றிற்குச் 
சமமான தூரம் ஆற்றோடு சென்று மீண்டும் ஆற்றை எதிர்த்துப் 
புறப்பட்ட இடம் வந்துசேர t, தேரமாகிறது. நிலையான நீரில் 

மனிதனின் நீச்சல் வேகம் ப, ஆற்றின் வேகம் 1 எனில், ॥; : 4, 

- ர”: ம என்று நிறுவுக. 

தீர்வு: 0 என்பது ஆற்றின் ஒரு 
கரையில் மனிதன் புறப்பட்ட இடம். 

4 என்பது அக்கரையில் டுக்கு தேர் 
எதிர்ப் புள்ளி. 

விலிருந்து புறப்படும் மனிதன் 
ச4யை அடைய வேண்டுமாயின் அவன் 

08 என்னும் வேறொரு திசையில் நீந்த 

  

ஆதறுச் > 
மை வேண்டும். எனவே, 02 - மனிதனின் 

கட 

= படம் 12 உண்மையான வேகம், - ர 

அஷ த 

BA = ஆற்றின் வேகம், - y 

OA - மனிதனின் விகாவு வேகம். - 77 என்க. 

Qudurep gs, Ow = OB? — BA? 

w= ue 

அல்லது 1* = Jy, 

ஆற்றின் அகலம் % என்க, 

  

லிருந்து புறப்பட்டு கயை அடைய நேேரம் = ர் 

டட ட 
Vu? ரர, 

இதுபோல், தியில் புறப்பட்டு 0௦-ஐ அடைய நரம் 
x 

விரி ரு 

... விலிருந்து புறப்பட்டு கயை அடைந்து மீண்டும் 0-வந்து 

சேர நேரம் -- 2x 

  

  

1 
ந ர"
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ஆற்றோடு மனிதனின் வேகம் = (u + v) 

5 ் 5 * உட இ 
ஆற்றோடு % தூரம் செல்ல நேரம் - டம் 

ஆற்றை எதிர்த்து மனிதனின் வேகம் (u — v) 

”. ஆற்றை எதிர்த்து 2 தூரம் செல்ல நேரம் னா   

க் ம 5 . x 
” ஆற்றோடு ந தூரம் சென்று திரும்பி வர நேரம் - rk   

x 2 ux 

yr > eo ¥ 

2 ux 
த் 

அதாவது, /, - a 

  

= 

    

2x 2ux ர, 
fit = : — 

ue vue — vy? uw? — vy? பிட? 
      

  

=v /ut—h iu 

மாதிரி 8. நீராவிக் கப்பலொன்று கிழக்குத் திசை நோக்கி 

॥ கி மீ./மணி வேகத்தில் சென்றுகொண்டிருக்கிறது. மற்றொரு 

நீராவிக் கப்பல் கிழக்குத் திசையுடன் வடக்காக ரி கோணச் 

சாய்வில் 3 கி.மீ./மணி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. 

முதல் கப்பலிலிருந்து பார்க்கும் ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டாவது 

கப்பல் வடகிழக்குத் திசையில் சென்று கொண்டிருப்பதாகத் 

தோற்றினால், 94 ந 8? என்று நிறுவுக. 

தீர்வு: 
—> 

W980 Op se Stuer Gorath 

வடக்கு) ரீவ.கி. 

> 

=U 

08 - இரண்டாவது 

a! கிழக்கு ன 
கப்பலின் வேகம் = 2 y 

A 

AOB = ॥ (தரப்பட் 

டுள்சாது) 
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oc - வடகிழக்குத் திசையில் இரண்டாவது கப்பலின் 
ஆ 

தோற்றும் வேகம் = V என்க. 

ஆ ஆ 

மியிலிருந்து 04க்கு இணையாக எதிர்த்திசையில் BC = AO 
வரைக. இது 00யை மயில் சந்திக்கட்டும், 

> > > => > 

OC = OB+ BC 2u—u=yse கப்பலின் வேகம் 
-* இரண்டாம் கப்பலின் எதிர்த்திசை வேகம் 

- இரண்டாம் கப்பலின் சார்வேகம், 

A A 

& 0யெல், BOC = (45°68) 3 OBC = 4; 

A 

OCB = 185°. 

ge BO OB 
°* Sin (45°—8) ~ Sin 185° 

u ட Qu 

Sin (45,.—8) 51 455 

*, 2 sin (45°—@) = sin 45° 

2 (sin 45° cos#—cos 45° sin @) = sin 45° 

  

(2 cos @ — ப sin @ )= = 

2 (cos @ — sin @) = 1 

cos — sin @ = 1 

.. (cos @ — sin 6 = 4 

cos*@ + sin?9@—2 sing cos @ = 4 
1—sin2=1 

sin 26 = 1—1=3 

26 = sin ~' (3) 

6 = $sin— (2)
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மாதிரி 9 ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இரு நகரும் புள்ளி 
களுக்கிடையேயுள்ள தூரம் 2; அவற்றின் சார்வேகம் 7) 

தூரம் ஏ அளவிடப்படும் திசையிலும், அதற்குச் செங்குத்தான 

திசையிலும் இச்சார்வேகத்தின் பிரிவுகள் முறையே 8௨, 7 ஆகும். 

அவ்விரு புள்ளிகளும் மிக அருகிலிருக்கும்போது அவற்றிற் 

கிடையேயுள்ள தூரம் 83/1” என்றும், இவ்வாறு மிக அருகாமை 

யில் வருவதற்கு ஆகும் நேரம் 8௦/77” என்றும் காட்டுக, 

5 a ஐ தீர்வு: கீ, என்பன குறிப் 

—- F பிட்ட CGprshe புள்ளிகளின் 

ட் நிலைகள். , 4-8. 40 என் 

r ug Bows பொறுத்து ஈயின் 
சார்வேகப் பாதை. ॥ி என்பது 

சீறியுடன் இச்சார்வேகப் பாதை 

யின் சாய்வு. 1* என்பது சார் 

படம் 14 வேகம். 

  

யிலிருந்து பார்க்கும்போது 4-ஆனது 40 திசையில் V 

வேகத்துடன் செல்லுவதாகத் தோற்றும். 

u = 4 திசையில் ]*-யின் பிரிவு - 1” 008 9. 

9 கீழிக்குச் செங்குத்துத் திசையில் 7*-யின் பிரிவு- 1” sing: 

8040 வரைக. 4 ஆனது யயிலிருக்கும்போது, இரு 

புள்ளிகளுக்குமிடையேயுள்ள தூரம் மிகக் குறைவாகயிருக்கும். 

இரு புள்ளிகளுக்குமிடையேயுள்ள மிகக் குறைந்த தூரம் 

= BC 

= AB sin ரி. 

-«(9) 
av 

Riese 

V 

மிகக் குறைந்த தூர நிலையை அடையும் நேரம் - 7/ சார்வேகத் 

துடன் 40 தூரத்தை 4 கடந்து செல்ல ஆகும் தேரம் 

_ AC 
ட ட்ரீ
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acos 6 

a(u/V) 

  

பயிற்ச 1 

1, 45கி. மீ. (மணி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் 
தொடர் வண்டி அதற்கு ' இணையான மற்றொரு பாதையில் 99 

கி.மீ./மணி வேகத்தில் அதே திசையில் சென்று கொண்டிருக் 

கும் 60 மீட்டர் நீளத் தொடர் வண்டியை 1 நிமிடத்தில் கடந்து 
சென்றால் முதல் வண்டியின் நீளமென்ன ? 

2. ஒரு சமபக்கமுக்கோணத்தின் ஒரு முகவரிசையிலெடுக் 
கப்பட்ட பக்கங்களின் வழியே செயல்படுகின்ற 1 மீட்/வி., 

2 மீட்./வி., 8 மீட் வி. என்னும் மூன்று திசைவேகங்களா ஒரு 

துகள் ஒருங்கே பெற்றிருக்கிறது. விகாவுத்திசை வேகத்தின் 

அளவு, திசை ஆகியவற்றைக் காண்க. 

8. ஒரு துகள் கிழக்குத் திசையில் 1 மீட்,/வி, என்னும் 
திசைவேகம், வடக்குத் திசையில் ,/9மீட்./வி. என்னும் 
திசை வேகம் ஆகியவற்றுடன் ஒருங்கே இயங்கிக் கொண்டிருக் 
கிறது. அத்துகள் ஓய்வு நிலைக்குக் கொண்டு வரப்பட வேண்டு 
மாயின் இவ்விரு திசை வேகங்களுடன் கூட்டப்பட வேண்டிய 
திசை வேகம் யாது? 

4. 7, / என்னுமிரு திசைவேகங்கள், அவற்றின் விளைவுத் 
திசைவேகம் / ஆக யிருக்குமாறு இரு திசைகளில் செயல்படு 
கின்றன. 8 இரட்டிக்கப்பட்டால், 22, 9 ஆகியவற்றின் விளைவுத் 
திசைவேகம், திசைவேகம் க்குச் செங்குத்தாயிருக்கு மென்று 
காட்டுக. ் 

5. ஒருதுகள் இரு திசைகளிலுள்ள சம அளவுத் திசை 
வேகங்களுடன் ஒருங்கே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு 
திசை வேகம் அளவில் பாதியாக்கப்பட்டால், அடுத்த திசை 
வேகத்துடன் விகாவுத்திசை வேகம் கொண்டுள்ள சாய்வுக் 
கோணமும் பாதியாகிறது. இரு திசை வேகங்களுக்கிடையே 
யுள்ள கோணத்தைக் காண்க,
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6. பூ, என்னும் இரு திசை வேகங்களின் விளைவு/2 
இவ்விளவுத் திசை வேகம் 4/-வின் திசைக்குச் செங்குத்தாக 
வுள்ளது. 8-இன் திசையையும் 7: விகிதத்தையும் காண்க. 

7. ஒரு தொடர் வண்டி 15 மைல்/மணி வேகத்தில் 

சென்று கொண்டிருக்கிறது. அவ்வண்டியிலிருக்கும் ஒரு பயணி 

வண்டியின் இயக்குத் திசைக்குச் செங்குத்தாக 11 அடி/வி: 

வேகத்துடன் ஒரு பொருள வெளியில் எறிகிறான். தரையைப் 

பொறுத்து அப்பொருள் வேகத்தைக் காண்க. 

8. ஒரு உந்து வண்டி வடக்கு நோக்கி 19 மைல்/மணி 

வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. சாஸ்க்குக் கிழக்கே சாலை 

யிலிருந்து 10 அடி தூரத்தில் நின்று கொண்டிருக்கும் ஒரு 
மனிதன் வண்டியின் மீது ஒரு கல்லை வீசி எறிகிறான். கல்லானது 

வண்டியைத் தாக்க ஒரு வினாடி நேரம் பிடித்தது. கல்லை வீசும் 

போது வண்டி அவனுக்கு நேராக இருந்தால் கல் வீசப்பட்ட 

திசையினைக் காண்க. 

9. ஒரு மனிதன் கால் மைல் அகலமுள்ள ஓர் ஆற்றின் 

குறுக்கே 9மைல்/மணி வேகத்துடன் ஒரு படகைச் செலுத்து 

கிரான். அவன் புறப்பட்ட இடத்திற்கு நேர் எதிர்ப்புள்ளி 

யிலிருந்து ஆற்றோடு 89 கெஜ தூரத்தில் ஆற்றின் மறுக்கரை 

யை அடைந்தால் ஆற்றின் வேகத்தைக் காண்க. 

10. மைல் மணி/வேகத்துடன் சென்று கொண்டி ருக்கும் 

ஒரு ஆற்றின் குறுக்கே 4மைல்/மணி வேகத்துடன் ஒரு படகு 

செலுத்தப் படுகிறது. ஆற்றின் அகலம் 400 அடியெனில், 

ஆற்றோடு எவ்வளவு தூரம் தள்ளி படகு மறுகரையை அடையும். 

11. நிலையான நீரில்”, மைல்/மணி வேகத்துடன் செல்லக் 

கூடிய ஒரு படகு, ”, மைல்/மணி வேகத்துடன் ஓடிக்கொண்டி 

ருக்கும் ழ மைல் அகல ஆற்றைக் கடக்கிறது. ஆற்றை மிகக் 

குறுகிய பாதையில்: கடக்கக் கூடிய நேரத்தையும், ஆற்றைக் 

கடக்கக் கூடிய மிகக்குறுகிய கால அளவையும் கணக்கிடுக. 

12. நிலையான நீரில் மனிதன் 25மீட்./நிமி. வேகத்துடன் 

நீந்தமுடியும். 15மீட்./நிமி. வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் 

100 மீட்டர் அகலமுள்ள ஒரு நீரோடையை அந்த மனிதன் 

மிகக்குறுகிய பாதையின் வழியாகக் கடந்து செல்ல ஆகும் 

நேரம் ழ ஆற்றைக் கடக்கக்கூடிய நேரம் ஆகியவற்றைக் 

காண்க.
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19. 2 கி.மீ./மணி வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு 

ஆற்றின் குறுக்கே, நீரோட்டத்திற்கு செங்குத்தாக 8 கி.மீ./ 
மணி வேகத்துடன் ஒரு படகு ஆற்றைக்கடக்க முயன்று 

கொண்டிருக்கிறது. படகு செல்லக் கூடிய வேகத்தையும் 
திசையையும் காண்க. ஆற்றின் அகலம் 250 மீட்டர்களெனில் 
படகு சென்றுள்ள இயல்பான தூரத்தைக் காண்க, 

14. ஒரு மனிதன் ஒரு ஆற்றை நேர் குறுக்காக ர, நேரத் 
தில் கடக்கிறுன். ஆற்றோடு ஆற்றின் அகலத்திற்குச் சமமான 
தூரத்தை ॥, நேரத்தில் நீந்துகிறான். நிலையான நீரில் மனிதன் 
வேகம் / ; ஆற்றின் வேகம் $ எனில் 

1:12 JutytVYu—p 

என்று காட்டு, 

19. ஒரு மனிதன் £மீட்டர்கள் அகலமுள்ள ஒரு ஓடை 
யை அதன் குறுக்காக நீர் நிலையாக யிருக்கும்போது [ நிமிடங் 
களிலும் நிரோட்டத்து_னிருக்கும் போது ்! நிமிடங்களிலும் 
கடந்து செல்கிறான். நீரோட்டத்தின் வேகம் 

5 f+ _ ... மீட், நிமி, 
1? pi? 

என்று காட்டுக. 

16. ஒரு மனிதன் ஓர் ஆற்றை நேரர்குறுக்காக நேரத் 
தில் நீந்திக் கடக்கிறான் ; ஆற்றோடு சம அளவு தூரத்தை t, 
நேரத்தில் நீந்திச் செல்லுகிருன். நிலையான நீரில் அவனுடைய 
நீச்சல் வேகத்திற்கும் ஆற்றின் வேகத்திற்குமுள்ள விகிதம் 

xX 7): 1-5 7, என்று காட்டு, 

17. ஒரு மனிதன் 4 கி.மீ//மணி வேகத்தில் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறான். அப்பொழுது மழை 13 கி.மீ./ மணி வேகத்தில் நிலைக்குத்தாக கீழ் நோக்கிப் பெய்து கொண் 
டிருக்கிறது. மழையில் நனையாமலிருக்க அவன் எந்தத் திசை 
யில் தனது குடையைப் பிடிக்க வேண்டும்? 

18. ஒரு மனிதன் 4 கி.மீ./மணி வேகத்தில் சாலையில் தடந்து சென்று கொண்டிருக்கும்போது அவனுக்கு முன் புறம் நிலைக்குத்துடன் 80 சாய்வில் மழை 8 கி.மீ./மணி வேகத்தில்
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பெய்து கொண்டிருந்தது, மழையில் நனையாமலிருக்க அவன் 
கனது குடையை எந்தத் திசையில் பிடிக்க வேண்டும்? 

(மதுரை 1971 ஏப்.) 

19. மணிக்கு6 கி.மீட். வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் 

ஒரு மனிதனுக்கு மழை நிலைக்குத்தாகப் பெய்து கொண்டிருப் 

பதாகத் தோன்றுகிறது. மழைத்துளிகளின் வேகம் 12 கி.மீ./ 

மணி எனில் மழையின் உண்மையான தியையைக் காண்க. 

அந்த மனிதன் தனது வேகத்தை இரட்டிப்பாக்கினால் மழை 

எந்தத் திசையிலிருந்து பெய்வதாகத் தோன்றும் 2 

20. மணிக்கு 10கி.மீ. வேகத்தில் நிலைக்குத்தாகப் 

பெய்து கொண்டிருக்கும் மழையில் ஒரு மனிதன் 5கி.மீ./மணி 
வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். நிலைக்குத்துடன் மழை 
பெய்வதாகத் தொற்றும் திசையின் கோணம் ரி எனில் 

2 /ர9 9 - 1 என்று நிறுவுக. 

21. மேற்குத் திசையில் 10 க.மீ./மணி வேகத்தில் ஓடிக் 
கொண்டிருக்கும் ஒரு மனிதனுக்குக் காற்று வடமேற்குத் திசை 

யிலிருந்து வீசுவதாகத் தோன்றுகிறது. ஆனால் தெற்கில் 

5கி.மீ./மணி வேகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கும் மற்றொரு 

மனிதனுக்குக் காற்று கிழக்குத் திசையிலிருந்து வீசுவதாகத் 
தோன்றுகிறது. காற்றின் உண்மையான திசைவேதத்தையும், 

திசையையும் காண்க. 

22, வடகிழக்கு நோக்கிச் செல்லும் ஒருவருக்குக் காற்று 

வளக்கிலிருந்து வீசுவதாகத் தெரிகிறது. அவர் வேகத்தை 
இரட்டிப்பாக்கும்போது காற்று வடக்குடன் கிழக்குத்திசையில் 

2௦71-1), என்னும் கோனத்தை அமைக்கும் திசையிலிருந்து வீசு 
வதாகத் தோன்றுகிறது, காற்றின் உண்மையான திசைவேகத் 

தையும், திசையையும் காண்க. 
(மதுரை 1978 ஏப்.) 

28. வடகிழக்கு நோக்கிச் செல்லும் ஒருவருக்குக் காற்று 

வடக்கிலிருந்து வீசுவதாகத் தெரிகிறது. அவர் வேகத்தை 

இரட்டிப்பாக்கும்போது காற்று வடக்குடன் கிழக்குத் திசையில் 
௦0௦1-1, என்னும் கோணத்தை அமைக்கும் திசையிலிருந்து வீசு 

வதாகத் தோன்றுகிறது. காற்றின் உண்மையான திசையைக் 

காண்பதோடு அவருடைய வேகத்தைக் காற்றின் வேகத் 

துடன் ஒப்பிடுக.
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24, ஒரு கப்பல் மேற்கு நோக்கிப் போய்க் கொண்டிருக் 
கிறது. அதன் பாய்மரத்திலுள்ள கொடி பறக்கும் விதத்தி 

லிருந்து காற்று வடக்கிலிருந்து வீசுவதாகத் தோன்றுகிறது. 
ஆனால் காற்று வடக்குடன் 90? கிழக்கிலிருந்து வீசுவதாகத் 
தெரியுமெனில், காற்றின் வேகம் கப்பலின் வேகத்தைப் போல் 
இரு மடங்கு என்று காட்டுக, 

29. தெற்கு நோக்கி 8 கி.மீ./மணி வேகத்தில் சென்று 
கொண்டிருக்கும் ஒருவர் காற்று மேற்கிலிருந்து வீசுவதாகத் 
கவனிக்கிறார். காற்றின் தோற்று வேகம் 4 கி.மீ./மணி எனில், 
அவர் தனது வேகத்தை 8 கி.மீ./மணி என்று மாற்றும்போது 
காற்று எந்தத் திசையிலிருந்து வீசுவதாகத் தோன்றும் ? 
அப்போது காற்றின் தோற்று வேகம் என்னவாயிருக்கும் ? 

26. கிழக்கு நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கும் ஒருவன் 
காற்று நேரடியாக வடக்கிலிருந்து வீசுவதாக காண்கிருன். 
வேகத்தை இரு மடங்காக்கிய போது அது வடக்கிழக்கிலிருந்து 
வீசுவதாகக் காணப்படுகிறது. அவன் தனது வேகத்தை 
மும்மடங்காக்கினால் காற்று கிழக்குக்கு வடக்காக ஈரி -1 
என்றவாறு அமைகின்ற 9 என்னும் கோணச் சாய்விலிருந்து 
வீசு மென்று காட்டுக. 

(சென்னை 1967ஏப்) 

27. P என்மவன் கிழக்கு நோக்கி 8 கி.மீ,./மணி என்ற 
வேகத்தில் போய்க் கொண்டிருக்கிறான் . அவன் பார்வைக்கு 
ென்பவன் தெற்கு நோக்கி 4 கி,மீ./மணி வேகத்தில் சென்று 
கொண்டிருப்பதாகத் தோற்றுகிருன் . 0 வின் உண்மையான 
திசை வேகத்தைக் காண்க. 

28. A,B என்னும் இருகப்பல்கள் முறையே வடக்கு, கிழக்குத் திசைக் நோக்கி மணிக்கு 12 கடல் மைல்கள், 16 கடல் மைல்கள் வேகங்களுடன் போய் கொண்டிருக்கின்றன. மதியத்தில் & யானது 1 யிலிருந்து 10 கடல்மைல்கள் தூரத்தில் கிழக்ஷேயுள்ளது. கப்பல்களிரண்டும் மிக அருகில் இருக்கும் 
நேரத்தைக் காண்க. 

29. மணிக்கு 40 கி.மி. வடக்கு நோக்கி சென்று கொண் டிருக்கும் ஒரு கப்பல் அதற்குக் கிழக்கே 20 கி. மீட்டர் தூரத் திலிருந்து 80 கி.மீ. மணி வேகத்தில் மேற்கு நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் மற்றொரு கப்பலைக் கவனிக்கிறது. அவை யிரண்டும் மிக அருகாமையில் எப்போது இருக்கும் ?
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80. இரண்டு சாலைகள் 60” கோணத்தில் சந்திக்கின்றன . 

இரண்டு சாலைகளிலும் இருவர் சமவேகங்களுடன் குறுங்கோண 

பக்கமிருந்து சந்திப்பை நோக்கி நடந்து செல்கின்றனர். ஒரு 

நேரத்தில் சற்திப்பிலிருந்து அவர்களின் தூரங்கள் 100 மீட்டர் 

கள், 200 மீட்டர்கள் என்று காணப்பட்டன. இருவரும் மிக 

அருகாமையில் இருக்கும் போது, சந்திப்பிலிருந்து எவ்வளவு 

தூரங்களிலிருக்கும் ? 

81. ஒன்றுக் கொன்று நேர்குத்தாகச் செல்லு மிரு சாலை 

களில் &, 3 என்னுமிரு பேரூந்துகள் முறையே 40 கி.மீ. /மணி, 

20 கி.மீ.'மணி என்னும் வேகங்களில் சீராகப் போய்க் கொண் 

டிருக்கின்றன. க் சந்திப்பை கடக்கும்போரு 8 சந்திப்பை 

அடைய இன்னும் 60 கி, மீட்டர்கள் உள்ளன. அவை ஒன்றுக் 

கொன்று எப்போது மிக அருகாமையில் இருக்கும் ? இரண்டுக்கு 

மிடையேயுள்ள மிகக்குறுகிய தூரமென்ன ? 

32. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு கப்பல் மற்றொன்றிக்கு 

மேற்கே 82 கி.மீ. தூரத்திலிருக்கிறது. முதல் கப்பல் வடக் 

கிழக்குத் திசையில் மணிக்கு 32 கி.மீ, வீதமும், இரண்டாவது 

வடமேற்கில் மணிக்கு 25, 6 கி.மீ. வீதமும் போய்க் கொண் 

டிருக்கின்றன. அவைகளுக்கிடையேயுள்ள மிகக்குறுகிய தூரத் 

தைக் காண்க, 

99. வடக்கு நோக்கி மணிக்கு 8 கடல்மைல்கள் வேகத் 

துடன் சென்று கொண்டிருக்கும் க என்னும் கப்பலிலிருந்து 

பார்க்கும் ஒருவருக்கு ந என்னும் மற்றொரு கப்பல் மணிக்கு 

6/2 கடல் மைல்கள் வீதம் தென் மேற்குத் திசையில் சென்றுக் 

கொண்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது. யின் உண்மையான திசை 

வேகத்தைக் காண்க, கப்பல் & ஆனது தனது வேகத்தை 

இரட்டித்தால் கப்பல் 8 எத்திசையில் போய்க் கொண்டிருப் 

பதாக அந்தப் பார்வையாளருக்குத் தோன்றும் ? 

94. ஓரு தொடர் வண்டி மணிக்கு 45 கி.மீ. வேகத்தில் 

போய்க்கொண்டிருக்கிறது. வண்டியிலிருந்து ஒரு பந்து சன்னல் 

வழியே வண்டியை பொறுத்து 80 மீ, /வி. வேகத்தில் வண்டி. 

சென்றுக் கொண்டிருக்கும் திசையுடன் 60” கோணத்தில் வீசி 

யெறியப்படுகிறது. வீசியெறியப்படும்போது பத்தின் உண்மை 

யான திசைவேகத்தைக் காண்க. 

95, ஒரு நீராவிக் கப்பல் கிழக்கு நோக்கி ॥உதிசை வேகத் 

துடன் போய் கொண்டிருக்கிறது. கிழக்குக்கு வடக்காக ॥
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கோணத்திகையில் 2/ திசை வேகத்துடன் சென்றுக் கொண் 

டிருக்கும் மற்றொரு நீராவிக்கப்பல் முதல் நீராவிக் கம்பலிலிருந்து 
பார்க்கும் ஒருவருக்கு வடக்கிழக்காகச் சென்று கொண்டிருப் 
பதாகத் தோன்றுகிறது. 40829 - 8 என்று நிறுவுக. 

நேர்கோட்டியக்கம் (Motion in a Straight Line) 

நாம் இப்பொழுது ஒரு நேர்கோட்டின் மேல் நகரும் ஒரு 

துகளின் இயக்கம்பற்றி ஆராய்வோம். ஒரு நேர்கோட்டை 

இயக்கப்பாதையாகக் கொண்டு நகரும் துகளின் இயக்கம் 

“நேர் கோட்டியக்கம்?? எனப்படும். ஒரு துகளின் நேநர் 

கோட்டியக்கம் சீரான வேகம், சீரான முடுக்கம், மாறுவேகம், 
மாறு முடுக்கம் ஆகிய இவற்றுள் எத்தகையின தாகவுமிருக்க 

லாம். இவற்றுள் சீரான முடுக்கத்துடன் இயங்கிக் கொண்டிருக் 

கும் ஒரு துகளின் நேர்கோட்டியக்கம் பற்றி இங்கு ஆராய்வோம். 
இத்தகைய ஆய்வுக்குப் பயன்படக்கூடிய சமன்பாடுகள் கீழே 
தரப்பட்டுள்ளன. இச்சமன்பாடுகள் *£இயக்கச் சமன்பாடுகள்?? 
என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவ் வியக்கச் சமன்பாடுகளின் 
மூலம் நேர்கோட்டியக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகளின் திசைவேகம், 
முடுக்கம், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அத்துகள் சென்றுள்ள தூரம், 
ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தைக் கடக்க அத்துகள் எடுத்துக் 
கொள்ளும் நேரம் ஆகிய இது போன்ற எல்லா விவரங்களையும் 
கண்டறியலாம். 

இயக்கச் சமன்பாடுகள் (1200211௦௦ ௦7 Motion) 

£ என்னும் ஒரு துகள் ஒரு நேர்கோட்டின்மேல் 0 என்னும் 
நில்யான புள்ளியிலிருந்து u என்னும் தொடக்கத் திசை வேகத் 
துடனும், / என்னும் முடுக்கத்துடனும் நகர்ந்து கொண்டிருப்ப 
தாகக் கொள்வோம். புறப்பட்டதிலிருந்து ॥ நேரத்தில் அத் 
துகள் 0-விலிருந்து 5 தூரத்தில் இருப்பதாகவும், அப்போது 
அதன் வேகம் 9 என்றால் 

23 ds 

"= Gel ௫ 
என்று நாமறிவோம். 

d {ds d*s5 ; அதாவது, ள் ar = se =F. 

தொகையீடு காணின், 

— ஜீ 4110, என்பது தொகையீட்டு மாறிலி.



இயக்கவியல் 45 

தொடக்கத்தில் /- 0, 5 =us,C= u&. 

0 
a afte 

ஆனால், ் என்பது நேரம் [பில் துகளின் திசைவேக மாதலின் , 

as 
a” 

“veut ft. ot eve we (1) 

இப்பொழுது a -u+ ft என்ற தொடர்பை /-யைப் 

பொறுத்துத் தொகையீடு செய்யின், 

9-3], என்பது தொகையீட்டு மாறிலி, 

தொடக்கத்தில் [2,8௦2 48-0௦ 
சல ரர் 378 Si se oa (2) 

இப்பொழுது, ட் =), 9 = ரிஆகையால், 

dv _ ds ரஸ் 
ட ஜு. ம். ம். 

ப த தட (7/0 

தொகையீடு காணின், > = fst+K, K Agr ault_@ மாறிலி. 

u? 

Agsrié65H0Ot=0,v=u,s=0 K= -2ஃ 

a 2 

ச வம ஜி ட்ட, லாது = fs+ 3 

அல்லது?” மூ 3/8 was a ase (3) 

(1), (2), (8) ஆகிய சமன்பாடுகள் ₹6இயக்கச் சமன்பாடுகள்? ? 

என்றழைக்கப்படுகின்றன . 

குறிப்பு 1. துகளின் முடுக்கம் ச என்றுகொண்டால், இவ்வி 

யக்கச் சமன்பாடுகள் முறையே 

1 சர 

S = ut + 4 at’, 

ue = u* + 2as 
என்று மாறுகின்றன.
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குறிப்பு 2. துகளானது ஈர என்னும் எதிர் முடுக்கத்துடன் 

(15280௧1101) இயங்கிக் கொண்டிருந்தால், இவ்வியக்கச் சமன் 
பாடுகள் 

yru—at, 

= ut — tat? 

v= u? — ஜே 

என்று மாறும். 

குறிப்பு 3. துகளானது ஐஓய்விலிருந்து புறப்பட்டால், 
8 ௦ஆகும் எனவே, இயக்கச் சமன்பாடுகள் முறையே, 
v= atys = jat,v = tas என்னும் வடிவங்களைப் பெறு 
கின்றன. 

கீழே விழும் பொருட்களின் முடக்கம் (Acceleration of falling 
bodies) 

கி.பி. 1990 ஆம் ஆண்டில் கலீலியோ (வே!6௦) என்னும் 
அறிஞர், வெற்றிடத்தில் பூமியின் மேற்பரப்பின் மேலேயிருந்து 
கீழே விழுமாறு விடப்பட்ட பொருட்கள் யாவும் பூமியை நோக்கி 
மாரு முடுக்கத்துடன் விழுவதாகப் பரிசோதகசாகள் மூலம் 
செய்து காட்டினார். இந்த முடுக்கத்திற்குக் காரணம் பொருட் 
களை தன் வசமிழுக்கும் பூமியின் ஈர்ப்பு சக்தியேயாகுமென்றும் 
வலியுறுத்தினார். இவ்வாறு புவியீர்ப்புச் சக்தியின் காரணமாக, 
கீழே விழும் பொருட்களின் இயக்கத்திலேற்படுகின்ற முடுக்கத் 
திற்கு “ “ஈர்ப்பு WOSswb?? (Acceleration due to Gravity) orairgy பெயர். இப்புவியீர்ப்பு முடுக்கம் 2 என்னும் எழுத்தினால் குறிப் 
பிடப்படுகின்றது. பூமியின் மேற்பரப்பில் இப்புவியீர்ப்பு 
முடுக்கம் ஓரே இடத்தில் எல்லா பொருட்களுக்கும் ஒரு மாறிலி 
யாகயிருந்தபோ திலும், இடத்திற்கு இடம் சிறிதளவு மாறுபடுவ தாகவும் காணப்பட்டுள்ளது. அதன் மதிப்பு பூமியின் மேற்பரப்பி 
லுள்ள இடத்திலிருந்து பூமியின் மையத்திற்குள்ள தூரத்தைப் பொறுத்ததாகயிருக்குமென்றும் காணப்பட்டுள்ளது. பூமியானது சரியான கோளமாக இல்லாததால், அதன் ஆரை இடத்திற்கு இடம் சிறிதளவு மாறுபடுகிறது. ௮-ரா-வி முறையில் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்புக்கள் பூமியின் மேற்பரப்பில் நில நடுக் கோட்டுப் பகுதிகளில் 92,091 அடி /(வினாடி)5, என்றும், துருவப் பகுதிகளில் 92,252 அடி /வினாடி” என்றும் கணக்கிடப் பட்டுள்ளன. செ-கி.ஷி முறையில் இம்மதிப்புக்கள் முறையே 978 செ.மீ,/வினாடி)3, 9089 6௪.மீ /(வினாடி)* ஆகும். ஆயினும் சாதரணக் கணக்கீடுகளுக்கு உயின் மதிப்புக்கள் அ-ரா-வி
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முறையில் 82 அடி /(வினாடி )” என்றும், செ-கி-வி முறையில் 981 

செ. மீ./(வினாடி)” என்றும் கொள்ளப்படுகின்றன. 

ஈர்ப்பு சக்தியின் கீழ் நிலைக்குத்து இயக்கம் (௩671108] motion under 
gravity) 

ஈர்ப்புவிமையின் செயற்பாட்டிற்கு மட்டிலுமுட்பட்டு ஒரு 
நிலைக்குத்துக் கோட்டின் மமேல் இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகள் 

அது மேல் நோக்கி அல்லது கீழ் நோக்கிச் செல்வதற்கிணங்க 

முறையே-௦ அல்லது --2என்ற சீரான முடுக்கம் கொண்டதா 

யிருக்கும். 

ஒரு உயரமான இடத்திலிருந்து ஒரு பொருள் நிலைக் 

குத்தாகக் கீழ் நோக்கி ॥மஎன்னும் தொடக்கத்திசை வேகத்து 

டன் எறியப்படுவதாகக் கொள்வோம். / நேரத்தில் அப்பொருள் 
புறப்பட்ட இடத்திலிருந்து 5 தூரத்தில் ॥ என்னும் திசைவேகத் 

துடன் கீழ் தோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்தால், அதன் 

இயக்கச் சமன்பாடுகள் 

y-u+get, ass ove ww. (1) 

s=ut+} er, வ ௬ (8) 
3 - w+ 2gs cee ee eee (3) 

ஆகும். மாறாக, அ௮ப்பொருளானது கீழேயிருந்து நிலைக்குத் 

தாக மேல் நோக்கி அதே திசை வேகத்துடன் வீசப்பட்டால் 

அதன் இயக்கச் சமன்பாடுகள் 

ந வன் தீத gt, ese see eee (4) 

s = ut — gt’, i sa «. (85) 

v2 = u? — 2gs si wae a» (6) 

ஆகும். 

குறிப்பு : சமன்பாடு (4) இலிருந்து, ॥ - 0 எனில் என்று 

காண்கிறறாம். அதாவது, தொடக்கத்திசைவேகம் ப-வுடன் 

நிலைகுத்தாக மேல் நோக்கி எறியப்படும் ஒரு பொருள் 5 நேரத் 

திற்கு மேல் நோக்கிச் சென்று அதன் பின்னர் கீழ் நோக்கி 

விழத்தொடங்குகிறதென்று காண்கிறோம். மேலும், பொருள்
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புறப்பட்ட இடத்திலிருந்து மிக அதிக உயரத்திலிருங்கும்போது 

அதன் மேல் நோக்கிய வேகம் மறைந்துவிடுமாகையால் 5 

சமன்பாடு (6) இலிருந்து॥ - 0 என்று பிரதியிட்டு, பொருள் 

உர் 
அடைகின்ற மிக அதிக உயரம் எண்று காணலாம். 

சமன்பாடு (5) இலிருந்து, பொருள் புறப்பட்ட இடத்திலி 
ருந்து 3 உயரத்தை அடைய பொருள் எடுத்துக் கொள்ளும் 

நேரத்தைக் காணலாம். ஆனால் இது ஒரு இருபடிச் சமன்பா 
டாகையால் க்கு இரு மதிப்புகள் கிடைக்கும். அவற்றுள் 
குறைந்த மதிப்பு பொருள் மேல் நோக்கிச் செல்லும்போது s 

உயரத்தை அடைவதற்கான நேரத்தையும், உயர்ந்த மதிப்பு 

பொருள் கீழ் நோக்கி விழும்போது அதே உயரத்தை அடை 

வதற்கான நேரத்தையும் கொடுக்கின்றன . 

சமன்பாடு (6) இலிருந்து ॥ இன் இரு சமமான ஆனால் எதிர் 
அடையாளமுடைய மதிப்புக்கசாப் பெறலாம். அதாவது 
பொருளானது தனது மேல் நோக்கிய பாதையில் ஒரு இடத்தை 
அடையும்போது பெறுகின்ற திசைவேகமும், தனதுகீழ் நோக் 
கிய பாதையில் அதே இடத்தையடையும்போது பெறுகின்ற 
திசை வேகமும் அளவில் சமமாகவும், திசையில் மாறுபட்டு 
மிருக்குமென்று காணலாம். எனவே, பொருள் கீழே விழும் 
போது கொண்டுள்ள இயக்கத்தின் தலை கீழ் இயக்கமாகும். 

நிலைகுத்தாகக் கீழ் நோக்கி விழும் பொருட்கள் 

பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து மேல் 7 உயரத்திலிருந்து ஒரு 
பொருள் கீழே விழுமாறு விடப்படுவதாகக் கொள்வோம். 
பொருளானது தொடக்கத்தில் ஓய்வு நிலையிலிருந்து புறப்படு 
வதால் - 0 ஆகும். கீழ்நோக்கி விழுவதால் ஏ - ச ஆகும். 
எனவே, இயக்கச் சமன்பாடுகள் வருமாறு : 

v= gt, S= }gt, v? = Qgs, 

எனவே, பொருள் தரையில் வந்து விழும்போது அதன் திசை வேகம் £ ,/227 ஆகும். மேலும், % - } gt? ஆகையால், பொருள் 
தரையில் வந்து விழும்போது நேரம் / - | sen. 

8
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வழவழப்பான சாய்தளத்தில் கீழ்நோக்கிய இயக்கம். 

4.8 என்பது கிடைத்தளத் 
துடன் ௭ கோணச் சாய்வி 

லுள்ள ஒரு சாய்தளம். 27 என் 

னும் ஒரு பொருள் ஈர்ப்பு விசை 
யின் கீழ் கீழ்நோக்கி நழுவிச் 

செல்கிறது. அப்பொருள்மீது 

செயல்படும் கீழ்நோக்கிய நிலைக் 

குத்து முடுக்கம் 2 ஆனது, சாய் 
குளத்தின் வழியே g sin & என் 

றும், சாய்தளத்திற்குச் செங்குத் 
STS ஐ 008 4 என்றும் முடுக்கப் 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படலாம், 

  

படம் [5 

சாய்தளத்திற்குச் செங்குத்தாக இயக்க மெதுவுமில்லையாகை 

யால், பொருளானது சாய்தளத்தின் வழியே கீழ்நோக்கி 81 4 

முடுக்கத்துடன் நழுவிச் செல்லும், சாய்தளத்தின் நீளம் 42- 
எனில், .4-யிலிருந்து நழுவத் தொடங்கி -யில் வந்து சேரும் 

போது பொருளின் திசைவேகம் * ஆனது, 

vy? = சப ர 

என்னும் இயக்கச் சமன்பாட்டில், 8 - 6, ॥- 281, ச-/ என்று 

பிரதியிட்டுப் பெறப்படுகிறது . 

அதாவது, - தேற 4/- 2. IsinX = 2g. ABsin 4 

= 22, AE, 

“Vv = J 2g, AG 

இம்மதிப்பு 4-ஐச் சாராமலிருப்பதால், ஒரு சாய்தளத்தில் 

ஈர்ப்பு விசையின்கீழ் நழுவிச் செல்லும் ஒரு பொருள் தளத்தின் 
அடியை அடையும்போது பெறுகின்ற திசைவேகம் ௮ச் சாய் 

தளத்தின் சாய்வுக் கோணத்தைச் சாராமலிருக்குமென்பதோரடு, 
சாய்தளத்தின் உயரத்தைச் சார்ந்ததாகயிருக்குமென்று அறிந்து 

கொள்ளலாம், 

மேலும், 4-யிலிருந்து விடப்படும் பொருள் நிலைக்குத்தாகக் 

கீழ்நோக்கிப் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்துடன் AC என்னும் தூரத்தைக் 

கடக்கும்போது அடைகின்ற திசைவேகம் ॥ ஆனது 5” - 9-1. 

என்ற இயக்கச் சமன்பாட்டில் ॥- 0, ர: ஐ, $- 40 என்று 

Gr Hu Ov = 22,400 என்று பெறப்படும். மேற்கண்ட இரு 

திசைவேகங்களும் சமமாயிருப்பதால், 

4
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ஒரு சாய்தளத்தின் உச்சியிலிருழ்து புவியீர்ப்பு விசையின் 

கீழ் நழுவிச் செல்லும் ஒரு பொருள் களத்தின் அடியை 

அடையும்போது பெறுகின்ற மேகம், அச்சாய்தளத்தின் 

உச்சியிலிருந்து விடப்படும் பொருள் நிலைக்குத்தாகக் கீழ் 

நோக்கிப் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்துடன் சாய்தளத்தின் உயரத் 

திற்குச் சமமான தூரத்தைக் கடக்கும்போது அடைகின்ற 

வேகத்திற்குச் சமமாகயிருக்குமென்று காண்கிறோம். 

ஆனால், சாய்தளத்தின் நீளத்திற்கு நழுவிச் செல்ல 

ஆகும் நேரம் அதன் உயரத்திற்குக் கீழே விழும் நேரத்திற்குச் 
சமமாயிராது என்பதைக் கவனிக்கவும். 

AB = /என்னும் தூரத்தைச் சாய்தளத்தின் மேல் வழுக்கிச் 

செல்ல ஆகும் நேரம் /, என்க. 

இங்கு / - தொடக்க வேகம் - 0, 

ரீ முடுக்கம் - 2512 ஷ, 

$ி - சாய்தளத்தின் நீளம் = i, 

தனி 

இம்மதிப்புக்களா 5-8 4 1 41 என்னும் சமன்பாட்டில் 

பிரதியிடுக, 

12 04த8ற 1” 

27 

gsin < 

1 > ah 2] 
gsin « 

இப்பொழுது சாய்தளத்தின் உச்சி கீயிலிருந்த விழச் செய்த 
பொருள் 46 என்னும் நிலக்குத்துத் தூரத்திற்கு விழ எடுத்துக் 
கொள்ளும் நேரம் /, என்க. 

io = 

  

  

இங்கு 1 - தொடக்க வேகம் - O, 

7 - முடுக்கம் - ச, 
5 - சாய்தளத்தின் eauyb = 4C = A4Bsin & / 

SID த 

t= t, 

இம் மதிப்புக்களை S = ut + hf என்னும் சமன்பாட்டில் 
பிரதியிடுக.
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Isinx =O+4¢?P, 

ட _ 2lsin « 
5௧ இரு ராரா 

g 

உர =,,j oes 
ea 4g — a 

ச 

ஆகவே, 7, * ர, என்று காண்கிறோம். 

ve t gsin « 
னால் ot: an we பைப் 

SS fe sin « 

g 

=,/ ay 8 
g sin X 2lsin « 

_ 1 

~ gin < 

  

  

  

அதாவது,ர், 2 - 1 1 8114 

40 - த் எனில், 810 4 : 

h 
24, 2 1 i - 7: 

அதாவது, சாய்தளத்தின்மீது வழுக்கிச் செல்வதற்கும், சாய் 

தளத்தின் உயரத்திற்குக் கீழே விழுவதற்கும் ஆகும் நேரங்களின் 
விகிதங்கள் சாய்தளத்தின் நீளத்திற்கும், உயரத்திற்குமுள்ள 
விகிதத்திற்குச் சமமாகும், 

சாய்தளத்தின் மேன்முக இயக்கம் 

சாய்தளத்தின் மேல் கீழுமாக வழுக்கும் பொருட்களின் 
கீழ்முக முடுக்கம் ஐ 810 4 என்று கண்டோம். எனவே, சாய் 
தளத்தின் மேன்முக முடுக்கம்--2 810 4 ஆகும். எனவே, 
௩ கோணச் சாய்வுள்ள ஒரு சாய்தளத்தின் அடியிலிருந்து ஒரு 
பொருள் சாய்தளத்தின்மேல் மேன்முகமாக ப திசை வேகத் 
துடன் எறியப்பட்டால், அது தளத்தின்மேல் செல்லக்கூடிய 
தூரம் 5, இத் தூரத்தைக் கடப்பதற்கு ஆகும் நேரம் ( ஆகிய 
வற்றைப் பின்வருமாறு பெறலாம்,
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1 - தொடக்க வேகம் - 9, 

ரீ- சாய்தளத்தின்மேல் மேன்முக முடுக்கம் - -- ஐ] 4 

8 5 சாய்தளத்தின் மேல் செல்லும் தூரம் -. 

t= $ி தூரத்தைக் கடக்க ஆகும் நேரம். 

97 : 9 தூரத்தைக் கடந்ததும் பொருளின் வேகம் - 0, 

எனவே,1”- மீ 2] என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

O=u—2esinx 

u? 

அல்லது, டி - ள் 
2 ஏற « 
  

மேலும், *- 4. என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து , 

O=u—gsint. 

u 
அல்லது, 4 - ் 

gsin < 
  

குறிப்பு: ௨ என்னும் திசைவேகத்துடன் சாய்தளத்தின் 

மேல் மேன்முகமாக வீசப்பட்ட பொருள் சாய்தளத்தின் 

உச்சியை அடைந்தால், டூ சாய்தளத்தின் நீளம் — | 

ரீல் ப 
2g sin « 

  அல்லது, /81 4 - 
2g 

ஆனால் , சாய்தளத்தின் உயரம் / எனில், 78/06 - ர, 

க 
28 

ஆனால் -ஜ_- என்பது ம திசைவேகத்துடன் நிலைக்குத்தாக மேல் 

தோக்கி எறியப்பட்ட பொருள் செல்லக்கூடிய நிலைக்குத்து உயர 

மாகும். மேலும் u ஒரு மாறிலியாயின் 4-ம் ஒரு மாறிலியாகும் ; 

அதுமட்டுமன்று: $ ஆனது சாய்தளத்தின் சாய் வுக் 

கோணத்தைச் சாராதிருப்பதைக் கவனிக்கவும். 

எனவே, வெவ்வேறு சாய்வுக் கோணங்களையுடைய சாய் 
தளங்களின்மேல் ஒரே தொடக்க வேகத்துடன் மேன்முகமாக 
வீசியெறியப்படும் பொருட்கள் செல்லக்கூடிய நிலைக்குத்துயரங்
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கள் சமமாகயிருக்கும். இச் சமநிலைக்குத்துயரம், அப்பொருட் 
கள் அதே வேகத்துடன் நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப் 
பட்டால் செல்லக்கூடிய நிலைக்குத்துயரத்திற்குச் சமமாகும். 

மாதிரி 10. ஒரு தொடர் வண்டி முழுவேகத்துடன் சென்று 
கொண்டிருக்கும்போது வேகத்தடை (78%8) செயல்படுத்தப் 

படுகிறது. இதற்குப்பின் முதல் நிமிடத்தில் அது 1 கிலோ 
மீட்டரும், அடுத்த நிமிடத்தில் 800 மீட்டர்களும் செல்கின்றது. 

தொடர் வண்டியின் தொடக்க வேகம், அது ஓய்வுக்கு வருவதற் 

காகும் நேரம், ஓய்வுக்கு வருமுன் அது கடந்துள்ள தூரம் 

ஆகியவற்றைக் காண்க. . 

தீர்வு: வண்டியில் வேகத்தடை செய்யப்பட்டபோது 
௮தன் தொடக்க வேகம் 8 என்றும், எதிர் முடுக்கம் 7 என்றும் 

கொள்க. முதல் ஒரு நிமிடத்தில் 500 மீட்டர்கள் செல்வதால், 

S=ut+ift? 

என்ற இயக்கச் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

500 = 60u+3.f. 60? (1 - 1 Bi. . 60 af.) 

அல்லது 25- 8u+90f .. ப (1) 

இரண்டாவது நிமிடத் தொடக்கத்தில் அதன் திசைவேகம் 

உ ர - 24 607] இத்திசை வேகம் ) - (2-4 607) ஐத் 
தொடக்க வேகமாகக் கொண்டு இரண்டாவது நிமிடத்தில் 800 
மீட்டர்கள் செல்கிறது. 

ஆகவே, ,&- 44--1//£ என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து , 

300 = (u+ 60f)60+3.f. 60° 

5=u+60f+ 30f 

அதாவது, 5=u +90f vs eee (2) 

(1), (2) ஆகிய தொடர்புகளிலிருந்து, 8 - 10, 7- -- உ என்று 

காணலாம், 

வண்டியின் தொடக்க வேகம் - 10மீட்./வி) 

எதிர் முடுக்கம் - -- 1, t/a. 

வண்டி / வினாடிகட்குப்பின் ஓய்வுக்கு வருமானால், இறுதிவேகம் 
0 ஆகும். 

ஃ்டர- 23/4 என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து, 
txo=10— 4
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“14 180 வினாடிகள் - 8 நிமிடங்கள். 

மேலும், வண்டி ஓய்வுக்கு வரும்போது சென்றுள்ள தூரம் 

S எனில், 

v= ut 2/5 என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து 

௦- 100--& S 

அல்லது டி - 900 மீட்டர்கள். 

மாதிரி 11. ஒரு தொடர் வண்டி 4 என்னும் நிலையத்தி 

லிருந்து 8 என்னும் நிலையத்திற்கு முதற்பகுதியில் ர, என்னும் 
முடுக்கத்துடனும், பிற்பகுதியில் )) என்னும் எதிர்முடுக்கத்துட 
னும் செல்கிறது. வண்டியானது 4-யில் ஓய்விலிருந்து புறப் 

பட்டு தீயில் ஓய்வு நிலையை அடைகிறது, .4ீ-யிலிருந்து £ வந்து 
ஓய்வு நிலையை அடைகிறது. 4-யிலிருந்து வந்துசேர ஆகும் 
7 எனில் 

T? = 2a fi + Je த் 

ச? 
என்று நிறுவுக. (ச என்பது இரு நிலையங்களுக்கிடையேயுள்ள 

தூரம்) 

தீர்வு ௨: முதற்பகுதியின் தூரம் 8, என்றும் இரண்டாம் பகுதி 
யின் தூரம் 6, என்றும் கொள்க, 

ie மி, ++ S2 = ae 

முதற் பகுதியைக் கடக்கும் நேரம் /, என்றும், இரண்டாம் 
பகுதியைக் கடக்கும் நேரம் 1, என்றும் கொள்க. 

At bh ST. 

முதற்பகுதி : 
தொடக்க வேகம் ப - 0 

முடுக்கம் ரீ - 7, 
நேரம் t = t,. 

orp § = §,. 

முதற் பகுதியின் இறுதி வேகம் 1 எனில், 

1-7 0470 டர்டி 

S, = ut-+-4f? 

எழி அக்தர் 

= 34,0,
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இரண்டாம் பகுதி: 

முதற்பகுதியின் இறுதிவேகம் பிற்பகுதியின் தொடக்க 

வேகமாகும், 

ல ன தர், 

முடுக்கம் 7 மீ 
ர் ந் 

S=S, 

பிற்பகுதியின் இறுதிவேகம் 1” - 0. 

772 24/7 என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

இன தோ! [பச 

ரி நட 8 

7 1/4 என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

S, = uty— ty ls 

= ut, — 4} ut, 

= $ut,. 

4Ati= Ont)t = tut, 

ஆனால், 8 -- ட - 82. 

. ¢ut, + put, =a 

du(@t, +4) =a 

i மேலும் S, 

  

  

12 
t, +h -் 1 +h 9a 

2a 
அவாவது) T= z 

ச ் ju u 
QoQur@sis ht =sit, = 8 ஆகையால், ॥) ௪ f ரா 

1 ae 

தக க ன அயர ணை 4) 
fa SA 

Srna மி், 

= 2a ப (4 oh) 

5 fih 

i
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மாதிரி 12. சிர்முடுக்கத்துடன் சென்று கொண்டிருக்கும் 

ஒரு துகள் அடுத்தடுத்துள்ள மூன்று சம தூரங்களை முறையே 
[பி 1, டி நேரங்களில் கடந்து சென்றால், 

ப மம் 8 
tt, ts நமநப 

என்று நிறுவுக. 

தீர்வு: தொடக்க வேகம் ௨, சீர்முடுக்கம் ரீ, சமதூரம் 5 
என்று கொள்க. முதற்பகுதியின் இறுதி வேகம் 1; எனில், 
? - 4 7 என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

vy, =u+fty, wets we (1) 

S =ut,+4ft® - ஸு (2) 

இரண்டாம் பகுதியின் தொடக்க வேகம் - முதற்பகுதியின் 

இறுதிவேகம் - 1,. முடுக்கம் - 7, தூரம் 8, காலம் - ர. 

இரண்டாம் பகுதியின் இறுதி வேகம் 1, எனில், ॥ - ரஜ], 
ி - 47 -- 3/1” ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து, 

ப yy 4 ft, 

(u +i) + fils 

=u+f(t, + t,) ss “vn (3) 

Ss & Vtg +4972, 

- (0) டி 3/5 

௪ 8/0 4-1) ந 375 

= ut, + $f (2t, +t) t, oe ace (4) 

மூன்றாம் பகுதியின் தொடக்க வேகம் - இரண்டாம் பகுதியின் 
இறுதி வேகம் - 9. 

முடுக்கம் - 7, தூரம் - $, காலம் - ட, 

| 

I 

ஆகவே, 5 - 44 4 1/7, என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

S = 9213 1 ந] 

= [u+f(t, + 2)]டி ௮1/1 
டி 37 [200 இருடி .. ப. ௫ 

(8), (4), (6) ஆகிய சமன்பாடுகளாக் கூட்டவும்.
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8S =u(t, +t+t) +3f[t? + (கேடே 32 

(t + t) ts + 63°] 

=U(t, > h +t) +4f ft? + b? + ty? + 2t, 2, 

+ 2tet3 + 2 tg ti] 

=u (ty + t2 +t) + +f (1, + t2 + ts) 

கடி 

  

A EEEEE TUE MG tht) oo  & 

. Ss S SS — (wt, +3ft") 
மேலும், ர —_— ‘& ~ 7; 

_ Mt taf (hn tht 

ன் 5 --37[2 (0-1) 1] 4 
ts 

“மந [மக 07௨4 ஓ] 
மர்த7[2டோடுி ர் 6] 

=ut+t ரீ]. எ கர், == சீட - 2t, + 2t, + t3] 

ழு. 47 GQ, +t, + ts) ass siete aes (7) 

(6), (7) ஆகிய தொடர்புகளிலிருந்து, 
டு S ; மி BS 

க து ந ட. ரீட் எரு 

1 1 1 | 3 
~ pont nh Rta ts 

மாதிரி 13. ஓய்வு நிலையத்திலிருக்கும் இரு துகள்கள் 

ஓரிடத்திலிருந்து ஒரே சமயத்தில் ஒன்று / என்னும் மாருத் 
திசை வேகத்துடனும், இரண்டாவது ர என்னும் மாரு முடுக்கத் 

துடனும் புறப்படுகின்றன . இரண்டாவது துகள் முதற் துகளா 

Sis ல் [ உத 

அடையும் முன்னர் புறப்பட்ட நேரத்திலிருந்து - நேரத்தில் 

அவைகளுக்கிடையேயுள்ள தூரம் மிக அதிகமாயிருக்குமென்றும், 

மிக அதிக இடைவெளி ட் என்றும் நிறுவுக, 

தீர்வு: / என்னும் நேரத்தில் முதற்துகள் சென்றதூரம் 
= ul,
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இரண்டாம் துகள் சென்ற தூரம் - 0 (4) -$/75- 3/5. 

இரண்டிற்குமிடை.யேயுள்ள தூரம் 3 எனில், 

re ஸல nik (1) டி ஏர] 
>. க் set 2. 2 ட 

டி மீப்பெரு ௮ல்லது மீச்சிறு மதிப்பை அடைய வேண்டுமாயின் 

I 
மீப்பெரித.கயிருக்கும், 

ds 
—— = 0. 
dt 

as u 
— =u, t=O t= பப 

at சி ரீ 

a's டடத 
க் ௬ 7 எதுரடையாளம்) 

64 ட e- « ல் ல் 

ம --ஆகியிருக்பூம்போலு அவத்றிற்கிடையேயுள்ள தூரம் 

சமன்பாடு (1) இல் ர - = என்று பிரதியிட, 
J 

  மீப்பெரு இடைத்தூரம் -: 4 | 7 அகச் (7) 

  

மாதிரி 14. இல்க்குத்தாக மேல்நோக்கி 981 செ.மீ./ 
வினாடி வேஃத்துடன் பறந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பலூனி 
லிருந்து ஒரு கல் கீழே போடப்படுகிறது. கல் துரையில் வந்து 
சேர 16 வினாடிகவனால், கல் கீழே போடப்பட்டபோது பலூன் 
தரையிலிருந்து எவ்வளவு உயரத்தில் பற்நீது கொண்டிருந்தது ? 

தீர்வு: கல் கழ போடப்படும்போது பலூனின் உயரம் ந் 
என்க. பலூன் மேல்நாக்கிப் பறந்து கொண்டிருப்பதால் 
லின் திசைவேகம் பலூனின் மேல் தோக்கிய திசையவேகத் 
திழ்குச் சமமாகயிருக்கும், 

   

  

எனவே, கல்லின் கொடக்க வேகம் — 981 செ.மீ/வி. மேல் 
தநோல்கி. 

நோக்கி.
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கல் பயணம் செய்த மொத்த தூரம் 9 - செ.மீ. 

கல் பயணம் செய்த நேரம் t= 16 af. 

கல்லின் கீழ்நோக்கிய முடுக்கம் ரீ - ஈர்ப்பு முடுக்கம் = g 

- 991 செ.மி./வி*. 
எனவே, டி - //-- 1 1” என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து, 

h=— 981 x 16+4x 981 x 16? 

= 16 x 981 (-—1 +48) 
= 16 x 981 x 7 

- 109872 செ.மீ. 

= 1098.72 மீட்டர். 

மாதிரி 15. ஒரு கோபுரஜ்தின் உச்சி &-யிலிருந்து நிலைக் 

குத்தாக மேல்தோக்கி வீசியெறியப்படும் ஒரு பொருள் /, வினாடி 

களில் தரையை வந்தடைகிறது. அது -யிலிருந்து நிலைக்குத் 

தாகக் கீழ்நோக்கி அதே திசை வேகத்துடன் வீசியெறியப் 

பட்டால் நூ வினாடிகளில் தரையை வந்தடையும். அது 

4-யிலிருந்து கீழே போடப்பட்டால் டி நேரத்தில் தரையை 

வந்தடையும் என்று நிறுவுக 

தீர்வு: கோபுரத்தின் உயரம் / என்றும், வீச்சு வேகம் ப 

என்றும் கொள்க. 

கல்லின் மேல்நோக்கிய திசைவேகம் = ue 

*. தல்லின் கீழ்நோக்கிய திசைவேகம் - -- 8 என்று 

கூறலாம். 

ஆகவே, -- 14 திசைவேகத்துடன் தீழ்தநோக்கி வீசியெறியப்படும் 

கல், // ஆழம் திலுள்ள தரையை £, பநரத்தில் வந்தடைகிறது. 

எனவே, S = 91-77 என்னும் சமன்பாட்டில், 5 - 4, 

w= —u,f=8,t=h என்று பிரதியிடுக. 

=—ut,+igt, 3 su (1) 

இப்பொழுது) கல் 1 என்னும் திசைவேகத்துடன் கீழ்நோக்கி 

வீசியெறியப்பட்டால், தரையை /[, நேரத்தில் வந்தடைகிறது. 

sranGai, S = h,u = ர ஐ1 - ந என்று பிரதியிடுக, 

h + ut, - 4 gts ves (2) 

இப்பொழுது கல் 0 திசைவேகத்துடன் / உயரத்திலிருந்து கீழே 

போடப்பட்டால், தரையை :( நேரத்தில் வந்தடைவதாகக் 

கொள்க,
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sarGai,S ~h,u-~O,f=g,t = 7 என்று பிரதியிடுக. 

  

  

8 - 00) 3-1 ss (3) 

(1) X thi — ht, = —~ ut, tg + 4 gti? 

(2) X thi hi, = Wi, ty + $ 8h ர 
கூட்டுக, h(t, + i) = 2 &t, ty (f, + 0) 

ல A= dette 

ஆனால் 1 - 284) (9) இலிருந்து 
J Bl ௯ ஆ தர்மர், 

க ty as ty bs 

அல்லது, fs Nt, 2. 

மாதிரி 16. ஈ, ம என்பன இரு மாறிலிகள். 4, 2 என்பன ஒரு தளத்தில் முறையே (0, ஏ), (2005 Pt, asin 82) என்னும் அச்சுத் தூரங்களாக் கொண்ட இரு புள்ளிகள் (7 என்பது நேரத்தைக் குறிக்கும்) . கீயானது ந-அச்சை 0-வில் சந்திக் கிறது. 0-வின் வேகம் 7-எனில், அதன் முடுக்கத்தின் அளவு 3 

cos 4 என்று நிறுவுக. 
  

(சென்னை பி.எஸ்ஸி 1969 ஏப்.) 
தீர்வு: 4-6, a), P = (a cos Mt, asin 42) 

    

4சயின் சமன்பாடு 2 34-38 _ 2TH 
டோரா தட கொழ 

x—O 3 -- ஏ 
O—acosH#t ~ a-=-asin ut 

x yra 
acosHi ~ a(sin “i — 1) 

படல ௩ 8 
cosHi sin pet 

அச்சின் சமன்பாடு - ௦, ஆலை கயால் இச்சமன்பாட்டில் 7 - 0 என்று பிரதியிட 9-வின் அச்சுத் தூரம் கிடைக்கும். 

உட்டு x ு 6 

    

008/2. ஐய டர
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அல்லது, x _ _4 08 Ht 

ட் ° 1 —sin pt 

. O= ( a cos [tt 0 ] 

“ ந மர் ° 

த டட உட்டு a cos Pt 
வ 2வின் அச்சுத் ங்கள் % - ச =O 

அதாவது, 0 அச்சுத் தூர 1 —sin 

ஆகும். 

dx 
0-வின் வேகத்தின் -அச்சு வழிக் கூறு - a? 

ர் 
ந-அச்சு வழிக் கூறு ௬ அக ஆகும். 

‘ dx 
BOW, — = 

at 

(1—sin #1) (— 2 # sin pt)—a cos pt (—p COS pf) 

(1. sip pt)? 

_ — ap sin pt + ep sin? pt -+ ay COs” pt 

~ ட (1 —sin pt)? 

— ap Sid pt + Gp 

(i—sin pt)° 

ட ap (1—sin pt) 

~  Ciasin pt) 

_ ap 
~ Y —sin pt. 

dy 

qo 

  
. . jax \" dy \) _ 4H = 

. 0-வின் மூவகம் வ] | ha ட) = J—sin pt 

V rors. 

3 aV 

0-வின் முடுக்கம் - “a 

(1l—sin pt} (O)-- ap (—p 608 pt) 

(1- sin pt)? 
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ap? cos pt 

(i—sin pt)? 
g 

பட 4 Gh COE pt 
a i—sin pt)’ 

  

3 

_ cas pt 
a 

  

22. 

மாதிரி 17. 7-என்னும் திசைவேகத்துடன் ஒரு நேர் 

கோட்டில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு துகள் kys (k ஒரு 

மாறிலி) என்னும் எதிர் முடுக்கத்தையுண்டு பண்ணக்கூடிய 

ஒரு தடைக்குள்ளாகிறது. காலம் யும், திசைவேகம் 7£-யும் , 

தூரம் 5 இன்சார்பாக 

oe அரை 3, யு என்பது 
1-0 1 

தொடக்க வேகம்) 

நா ன 

என்னும் சமன்பாடுகளினால் தரப்படுமென்று நிறுவுக. 

(சென்னை 1968) 

தீர்வு : எதிர் முடுக்கம் 175 ஆகையால், முடுக்கம் = —ky* 

ஆகும். 

நுகம் சடல. ஊர, 
ஆலா மு ரம ஜூ... ~ dt ds. 
எனவே, இயக்கச் சமன்பாடு வருமாறு. 

  ட னை. 
as 

அதாவது, - லம் = kds. 

s if ழ் ் ச 
தொகையீடு காணின், -- - மாம0, 0 என்பது தொகையிட்டு 

4 
மாதிலி, 

©... ரத 1 
தொடலகத்தில், 5 = O,V =u. 5 CS 

1 ksw + 1
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ds : 
ஆணால், 7” - a ஆகையால், 

ao 
dt 1 + ksu. 

அல்லது, Ci + ksu) ds = ui. 

kes?u 
தொகையீடு காணின், 5-1 “yoo ut * டே (0) என்பது 

தொகையிட்டு மாறிலி) 

தொடக்கத்தில், 7 0, 9 ட்ட, 
ku 

. ule S ——- ay @ ot 3 

nga pee 
u 

மாதிரி 18. 48 அடி தீளழும் 12 அடி உயரமுமுள்ள ஒரு 
வழவழப்பான சாய்களத்தின்மேல் அதன் உச்சியில் வைக்கப் 

பட்ட ஒரு பொருள் கீழ்நோக்கி நழுவுகிறது. அது சாய்தளத்தின் 
அடியை அடையும்போது என்ன திசைவேகத்தைப் பெற்றிருக்கு 

மென்றும், அடியில் போய்ச் சசருவதற்கு எத்தனை வினாடிகள் 
பிடித்திருக்குமென்றும் காண்க. ௮௬  சாய்தளத்திள் உச்சியி 
லிருந்து திலக்குத்தாசக் கீழ்நோக்கி விழுந்திருந்தால், 12 அடி 

ஆழத்திலுள்ள சமதளத்தை எவ்வளவு தேரத்தில் வந்தடையு 

மென்று காண்க, 

தீர்வு: AB என்பது ஒரு வழவழப்பான சாய்தளம் $ AC 

அதன் உயரம், ததி - 48 அடி? AL = 12 sm. 

eri ger SH oT Fa Way 

ih. We AC _ X soa, Sin « த 

4g 0 * 

சாங்தளத்தின் வழியே 

பொருளின் கீழ் நோக்கிய 

முடுக்கம் - ஐ௦18 % 

ஜல 32 x 4 

= 6 a9. /afl®, 

  

  

படம் 16
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பொருள் சியை அடையும் போது அதன் திசைவேகம் 1 என்க. 

1: பொருளின் தொடக்கவேகம் - 0 

7 - பொருளின் முடுக்கம் - 8 அடி/(லினாடி)”. 

டி - சாய்தளத்தின் நீளம் - 48 அடி. 

எனவே, 1 1: 2 என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து , 

v= O-+ 2(8) (49) 

= 768 

i 

/ 768 3 

பொருள் யை அடைய ஆகும் Curht crore. S - ui + 

$/“ என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

48 =04+4(8) f= 4 

t, = 12 

(ஹா வினாடி 

பபாருள் 4 யிலிருந்து நிலக்குத்தாகக் கீழே விழச் 
செய்தால், 

,-0,7- 2- 82 அடி/(வினாடி)*, $- 12 அடி, ॥- 
என்க, 

Sau+ if? 

12=0+434(82) 2 = 167°. 

pa. 12 2 
16 

73 
t= 7” வினாடி. 2 னாடி 

தேற்றம் : ஒரு நிலைக்குத்து வட்டத்தின் i ; ் மூத்து வட்டத்தின் மிக உயர்ந்த ண் க்கட. வரையப்படும் ஏதேனுமொரு வழவழப்பான நாண வழியே ஒரு பொருள் நழுவி விழ எடுத்துக் கொள்ளப் நேரம் ஒரு மாறிலியாகும், + Snes —_



இயக்கவியல் 65 

நிறுவல்: 4 என்பது d 
விட்டமுள்ள ஒரு வட்டத்தின் 
மிக உயர்ந்த புள்ளி, 42 என் 

பது 4 வழியே செல்லும் விட் 

டம். எனவே 48 - மீ. மேலும் 
42 நிலைக்குத்தாக யிருக்கும். 

கீறி என்பது 4 வழியே 
வரையப்பட்ட ஒரு வழவழப் 

பாள நாண். 

DAB = #4 என்க. 

  

4 யிலிருந்து ஒரு பொருள் புந 1 

4 வழியே நழுவி விழுகிறது. 

4 யிலுன்ள பொருள்மீது புவியீர்ப்பு முடுக்கம் நிலைக்குத்து 

வழியாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும், எனவே, நாண் கற 

வழியே பொருளின் ஈர்ப்பு முடுக்கக்கூறு g COs ரி ஆகும். 

ஆகவே, பொருளானது 4 யீலிருந்து 0 வேகத்துடன் புறப்பட்டு 

4 வழியே ர ௦௦5 ரி என்னும் முடுக்கத்துடன் நழுவி விழுகிறது. 

பொருள் றி வரை நழுவுவதற்கு ஆகும் நேரம் / என்க, 

௨ ௨॥- பொருளின் தொடக்க வேகம் - 0 

ரீ- கீறி வழியே முடுக்கம் -- ஐ 005 G. 

5 - நாண் 4றியின் நீளம் - 4 008 9 - dcos 8. 

7- கீற தூரத்தை நழுவிக் கடக்கும் நேரம். 

ரு 4 1/7 என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

8ீ௦௦89- 0--12005 017 

2d 
ib B= 

{f= அம். 

8 

யின் மதிப்பு ரிஐச் சாராமலிருப்பதால், க வழியாக 

வரையப்படும் எந்த நாண் வழியாகவும் ஒரு பொருள் 

கி யிலிருந்து நழுவி விழுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் 

சமமாகயிருக்கும். இச் சம நேரமாகிய 8 என்ப து 4 
8 

யிலிருந்து 48 என்ற விட்டத்தின் தூரத்திற்கு நிலைக்குத்தாகக் 
5
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கீழே விழுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் நேரத்திற்குச் 

சமமாகும். மேலும், 8, 2 என்பன மாறிலியாகையால் இந்த 

நேரமும் ஒரு மாறிலியாகும். 

தேற்றம் : ஒரு நிலைக்குத்து வட்டத்தின் மிகத் தாழ்ந்த 
புள்ளியுடன் முடிவடையுமாறு வட்டத்தின் மேலுள்ள எந்தப் 

புள்ளி வழியாகவும் வரையப்படுகின் ற ஒரு வழவழப்பான நாண் 

வழியே ஒரு பொருள் நழுவிச் செல்ல எடுத்துக் கொள்ளும் 

தேநரம் ஒரு மாறிலியா கும். 

வ நிறுவல்: 8 என்பது ஒரு 

நிலைக்குத்து வட்டத்தின் மிகத் 

தாழ்ந்த புள்ளி. 84 என்பது 

மி வழியே வரையப்பட்ட நிலைக் 

குத்து விட்டம். தி4- ம. என்க. 

£ என்பது வட்டத்தின் மேலுள்ள 

ஏதேனுமொரு புள்ளி. UB ster 
பது ற வழியே வட்டத்தின் மிகத் 

தாழ்ந்த புள்ளியில் முடிவடையு 
மாறு வரையப்பட்ட ஒரு வழ 

வழப்பான நாண், 

  

படம் 18 

யிலிருந்து ஒரு பொருள் 28 வழியே நழுவிச் செல்கிறது. 

Z ABD = @ எனில், ற - 480050 - /0௦5.0 

நிலைக்குத்தாக இயங்கும் ஈர்ப்பு மையம் சயின் DB aps 

கூறு 2008 9 கும். 

எனவே, றியில் ஓய்வு நிலையிலிருக்கும் பொருள் 28 வழியே 

௪௦08 ரி என்னும் முடுக்கத்துடன் நழுவிச் செல்கிறது. அப் 

பொருள் 8 வரை நழுவிச் செல்ல ஆகும் நேரம் / என்க. 

,34- தொடக்க வேகம் - 0 

ரீ5 றி வருயே முடுக்கம் - 2 008 0. 

$ி 5 நழுவிச் செல்லும் தூரம் - 08 - 4008 9. 

[- நழுவிச் செல்லும் நேரம். 

ி- 1 1 1]/* என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து. 

dcos§@ =O +g 00s 4. #*.
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ta 2d 
t= — 

ச 

15 7 
க 

8, 2 ஆகியவை மாறிலிகளாகையால் / ஒரு மாறிலியாகும். 
மிக விரைவு இறக்கக் கோடு (1106 ௦1 Quickest Descent) 

ஒரு புள்ளியிலிருந்து அப்புள்ளி வழி நிலைக் குத்துத் தளத்தி 
ஓுள்ள ஒரு வஃாவரைக்கு வரையப்படும் நேர்கோடுகளுள் 
எந்தக் கோட்டின் வழியாக ஒரு துகள் அப்புள்யிலிருந்து மிகக் 

குறுகிய காலத்தில் நழுவிச் செல்லக்கூடுமோ அந்தக் கோட் 
டிற்கு மிகவிரைவு இறக்கக் கோடு என்று பெயர், 

மிக விரைவு இறக்கக்கோடு என்பது ஒரு புள்ளியிலிருந்து 
ஒரு வளைவரைக்கு வடிவியல் முறையில் வரையப்படும் மிகக் 

குறைந்த தூரக் கோடு அன்று என்பதை நினைவிற் கொள்க, 

மிக விரைவு இறக்கக் கோடு காணல் 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து அப்புள்ளி வழி 

நிலைக்குத்துத் தளத்திலுள்ள ஒரு வள வரைக்கு வரையப்படும் 
மிக விரைவு இறக்கக்கோடு என்பது அப்புள்ளியை மிக உயர்ந்த 

புள்ளியாகக் சொண்டு வரையப்படும் வட்டம் அவ்வளை 
வரையைத் தொடும் புள்ளியையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளி 

யையும் இணைக்கும் தேர்கோடாகும், 

நிறுவல்: P என்பது தடி 

கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு புள்ளி. 

4 என்பது 7 வழியே செல்லும் 

நிலைக்குத்துத் தளத்திலுள்ள ஒரு 
வகா வரை. 7-ஐ மிக உயர்ந்த 

புள்ளியாகக் கொண்ட வட்டம் 

வ௲ாவரை 4/2-யை வில் தொடு 

கின்றது. 209 -ஐச் சேர்க்கவும். 

2 வழியே 778 என்னும் ஒரு 

நாண் வரைந்து, வசாவரையை 
0' இல் சந்திக்குமாறு நீட்டவும், 

PQ' 7 PR. 
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“ PQ’ amr நழுவிச் செல்லும் நேரம் 5 28 வரை 

நழுவிச் செல்லும் நேரம். ஆனால் 78 தூரம் நழுவிச் செல்லும் 

தேரமானது ,9 தூரத்திற்கு நழுவிச் செல்லும் நேரத்திற்குச் 
சமமாகும். 

-. PQ' srrh நழுவிச் செல்னும் நேரம் 5 70 தூரம் 
நழுவிச் செல்லும் நேரம். 7 வழியே வரையப்படும் நாண்களுள் 
சீட தவிர ஏனைய நாண்கள் யாவும் வள வரையை வட்டத்திற்கு 
வெளியே சந்திக்குமாகையால், 20 தான் மிக விரைவு இறக்கக் 
கோடாகுமென அறிந்து கொள்ளலாம். 

; மாதிரி 19. கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து அப் 
புள்ளிவழி நிலைக்குத்துத் தளத்திலுள்ள ஒரு நேர்கோட்டிற்கு 
மிக விரைவு இறக்கக்கோடு காண்க. 

A Stay: 72 என்பது கொடுக் 
கப்பட்டுள்ள ஒரு புள்ளி. AB 

என்பது 2 வழியே செல்லும் 

நில்க்குத்குத் தளத்திலுள்ள 
நேர்கோடு. 

மியிலிருந்து கசக்கு வரை 
யப்படும் மிக விரைவு இறக்கக் 

கோடு என்பது 2 யை மிக 

(ப் ௧௦ உயர்ந்த புள்ளியாகக் கொண்டு 
வரையப்படும் வட்டம் நேர்கோடு 4யைந் தொடும் புள்ளி 
யையும் 72-யையும் இணைக்கும் நேர்கோடாகும். 27 என்பது 

வட்டத்தின் மிக உயரந்த புள்ளியாகையால் £ வழியே வட்டத் 

திற்கு வரையப்படும் தொடுகோடு கிடையாகயிருக்கும். 

எனவே, 72 வழியே ஒரு கிடைக்கோடு, சியை £இல் வெட்டு 
மாறு வரைக. இப்பொழுது, 2 யை உச்சிப் புள்ளியாகக் 

கொண்டு வரையப்படும் .வட்டம் யை டுவில் தொடுமானால் 

0 ஆனது அவ்வட்டத்திற்கு 0-வில் வரையப்படும் தொடு 
கோடாகும். அதாவது, 77, 280 என்பன £ என்னும் புள்ளியி 

லிருந்து அவ்வட்டத்திற்கு வரையப்படும் இரு தொடுகோடு 
களாகும். 

0 - RP. 

  

எனவே, £-யிலிருந்து வரையப்படும் கிடைக்கோடு, கொடுக்கப் 
பட்டுள்ள நேர்கோடு யை வெட்டும் புள்ளியாகிய 7£இலிருந்து
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0 - 22 என்ற அளவில் 48-யில் ட என்னும் புள்ளியை 
எடுத்து 79-ஜச் சேர்த்தால் தான் £யிலிருந்து ,42க்கு 

வரையப்படும் மிகக் குறுகிய இறக்கக் கோடொன்றறியலாம். 

மாதிரி 20. கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து அப் 

புள்ளிவழி நிலைக்குத்துத் தளத்திலுள்ள ஒரு வட்டத்திற்கு மிக 
விரைவு இறக்கக் கோடு காண்க. 

தீர்வு: P என்பது கொடுக்கப் 

பட்டுள்ள ஒரு புள்ளி, 0 என்பது 

ம வழியே செல்லும் நிலைக்குத்துத் 

தளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 

ஒரு வட்டத்தின் மையம் 5 A 

அதன் மிகத் தாழ்ந்த புள்ளி. 
24 யைச் சேர்க்கவும், இது 0-ஐ 
மையமாகவுடைய வட்டத்தை 

0-வில் வெட்டட்டும். 20-தான் 

வேண்டிய மிக விரைவு இறக்கக் 
கோடாகும். ் 

  

OO என்னும் ஆரை சிவழியே 

bh வரையப்படும் நிலக்குத்துக் 

கோட்டை யில் வெட்டட்டும், 
படம் 21 

A A 
PC 1 OA maura, CPQ = OAQ 

= O0A(*! OA = 00 = 
ஆரை) 

= COP 

ws CR = CQ. 

௦-யை மையமாகவும், 62-ஐ ஆரையாகவும் கொண்டு 

வரையப்படும் வட்டம் 0-ஐ மையமாகக் கொண்ட (கொடுக்கப் 

பட்டுள்ள) வட்டத்தை 0-வில் தொடும்: மேலும், 72 என்பது 

அவ்வட்டத்தின் மிக உயர்ந்த புள்ளியாகுமாகையால், 20 

என்பது வேண்டிய மிக விரைவு இறக்கக் கோடாகும்,
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குறிப்பு: 72-ஆனது வட்டத்தினுள்ளேயிருந்தால், 2-யை 

வட்டத்தின் மிக உயர்ந்த புள்ளியுடன் இணைத்து மேற்கண்ட 

முறையில் மிகவிரைவு இறக்கக் கோட்டைக் காணவும். 

வரைபட முறையில் இயக்கநிலை காணல் 3 

மாறு முடுக்கத்துடன் நகரும் ஒரு துகளின் இயக்கச் சமன் 

பாடுகள் அமைப்பது எளிதன்று. இத்தகைய ஒரு துகள் 

பல்வேறு காலங்களில் சென்றுள்ள தூரங்களோ அல்லது 

பல்வேறு காலங்களில் அத்துகளின் வேகங்களோ கொடுக்கப் 

பட்டிருந்தால் ௮த்தகளின் தூரங்கள், காலங்களடங்கிய தொடர் 

அல்லது வேகங்கள், காலங்களடங்கிய தொடரிலிருந்து தூர- 

தேர வரைபடம் அல்லது வேக-நேர வரைபடம் வரைந்து 

அதன் இயக்கம் பற்றிய பிற கணியங்களை எளிதில் பெறலாம். 

1. தூர-நேர வரைபடம் (0௨06-1106 தாவ) 

20, 9 அச்சுக்களக் குறிக்குமாறு 0) 0 என்னும் 

செங்குத்துக் கோடுககளா வரைந்து, 2-அச்சில் நேரங்களையும், 

3-அச்சில் தூரங்களையும் பொருத்தமான அளவுத் திட்டங் 

களுடன் குறித்துக் கொள்க. 9) 5... என்பன முறையே 

டட, நி...என்னும் நேரங்களில் ஒரு துகள் சென்றுள்ள தூரங்க 

ளெனில் (4, 5), (, 33) (85 3). ஆகிய புள்ளிகக் வரை 
படத்தில் குறித்து, அப்புள்ளிகக் ஒரு வழவழப்பான வளைவரை 
யினால் சேர்க்கவும். இவ்வாறு கிடைக்கப்பெறும் வளாவரை 

யானது அத்துகளின் இயக்கத் 

தைக் குறிப்பிடுகின்ற தூர-தேநேர 3 தூரம் 5) 
வள வரையாகும். இவ்வள 

    

) உன்ட     (t,S வரையிலுள்ள ஒரு புள்ளியின் 

நிலைத்தூரம் அப் புள்ளியின் 
2-அச்சுத் தூரம் குறிப்பிடுகின்ற ச்! 
நேரத்தில் அத்துகள் சென் AN | 

றுள்ள் தூரத்தைக் குறிப்பிடும். 
இத் தூர-நேர வ&வரையி ra 

ம்
 

  Bt casio 
ஓள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளி ue ts x 
“(ty 5)Id aakr amrag . 
வரையப்படும் தொடுகோடு x- படம் 22 

அச்சுடன் ரி கோணச் சாய்விலிருந்தால், 180 ரி - * ஆகும். 
t 

  ஆனால், என்பது ॥ நேரத்தில் அத்துகளின் திசை
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வேகத்தைக் குறிப்பிடுமாகையால், ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் 

[யில் அத்துகளின் .திசைவேகத்தை, அ௮வ்வளை வரையில் 

% - [ஐக் குறிப்பிடுகின்ற புள்ளி வழியே அவ்வளை வரைக்கு 

வரையப்படும் தொடுகோட்டின் சரிவிலிருந்து (18௩ 9) 

பெறலாம். 

2. திசைவேக-நேர வரைபடம் (1761001137 (106 ரோக) 

ர அச்சுக்களைக் குறிக்குமாறு 02, 0] என்னும் செங்குத்துக் 

கோடுகளை வரைந்து %-அச்சில் நேரங்களையும், 3-அச்சில் திசை 

வேகங்களையும் பொருத்தமான அளவுத் திட்டங்களுடன் 

குறித்துக் கொள்க. 7, 7%, 
9] வகம்/2) , நல்லக என்பன முறையே 

் bis சீதடிரீஜ வைகை ஆகிய நேரங் 

களில் ஒரு துகளின் திசை 

வேகங்களைக் குறிக்குமெனில் , 

(15 7, (te, Vi)> (2, 775)... 

ஆகிய புள்ளிகள் வரை படத் 

தில் குறித்து, அப்புள்ளிகளை 
ஒரு வழவழப்பான வகா வரை 

Wend சேர்க்கவும். இவ் 

வாறு கிடைக்கப் பெறும் வளை 

QUOT WIT OF Fy அத்துகளின் 
இயக்கத்தைக் குறிப்பிடு 

கின்ற திசைவேக-நநேர வளவரையாகும். இவ்வளை வரையி 

லுள்ள ஒரு புள்ளியின் நிலைத்தூரம் அப்புள்ளியின் x- FHS 

தூரம் குறிப்பிடுகின்ற நேரத்தில் அத்துகளின் திசைவேகத்தைக் 

குறிப்பிடும். இத் திசைவேக-தேர வளைவரையிலுள்ள ஏதேனு 

மொரு புள்ளி (7, 17£)யில் அவ்வக் வரைக்கு வரையப்படும் 

தொடுகோடு %-அச்சுடன் ர கோணச் சாய்விலிருந்தால் , (8௨ 8 

dv ல . WV _. a த ‘ 
as ஆகும். ஆனால், a என்பது / நேரத்தில் அத்துகளின் 

முடுக்கத்தைக் குறிப்பிடுமாகையால், ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் 

1.யில் அத்துகளின் முடுக்கத்ைத, அவ்வள வரையில் 3 - /-ஐக் 

குறிப்பிடுகின்ற புள்ளி வழியே அவ்வா வரைக்கு வரையப்படும் 

தொடுகோட்டின் சரிவிலிருந்து பெறலாம். 

    
நேரம் (1) 

படம் 23 

இப்பொழுது, 1/-என்னும் நேரத்தில் துகளின் திசைவேகம் 

-என்றும், அதையடுத்துள்ள மிகக் குறுகிய கணம் (7 -- 81)யில் 
துகளின் வேகம் (1 -- 87*) என்றும் கொள்க, (1, 77), (7-- 85, 

ர - 877) ஆகிய அச்சுத் தூரங்களை முறையே 2, 0 என்னும்
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புள்ளிகள் குறிப்பிடுவதாகக் கொள்க, திசைவேக-நேர வளை 
வரையிலுள்ள இப்புள்ளிகளின் 748, 097/ என்னும் நிலைத் தூரங் 
க வரைக, 

எனவே,டுர்ரீ- (, மரீ 7) ON=t+ dt; ON = V=dV 
ஆகும். 

MN = 9/ ஆகும், 

௦1 என்னும் கால இடைவெளியில் துகள் சென்றுள்ள தூரம் 88 

எனில், 98 -: 1 9/ என்று கொள்ளலாம். ஆனால், 1 8/ என்பது 

248710 என்னும் சிறிய துண்டுப் பகுதியின் பரப்பைக் குறிப்பிடு . 

வதாகக் கொள்ளலாமாகையால் இச் சிறிய பரப்பு 6/ என்னும் 

குறுகிய காலத்தில் துகள் சென்றுள்ள தூரத்தைக் குறிப்பிடு 
மென்று கொள்ளலாம். ஆகவே, தொகை நுண் கணித 
மூறைப்படி, 1,, 12 ஆகிய நேநரரங்களுக்கிடையேயுள்ள கால 
இடைவெளியில் துகள் சென்றுள்ள தூரம் 

ர் 

| "ds 

71 

te 
V dt 

1 t 

- 2:70: ம ஆகிய நிலைத் தூரங்களுக் 
கும், திசை-வேக வகாவரை, 2-அச்சு 
ஆகியவற்றிற்குமிடைப்பட்ட பரப்பளவு. 

குறிப்பு : துகளின் முடுக் 
கம் 7 ஓரு மாறிலியாவின், 

திசை டேவக--நேர வா 

வரையின் சரிவு (slope) 

மாறிலியா யிருக்குமாகை 

யால், திசைவேக-- நேர 

வள வரை ஒரு நேர் 

கோடாக அமையும், 

என வே; ஏதேனுமொரு 

நேரம் 1 யில் துகள் சென் 

றுள்ள தூரமானது, %- 0, 

% - 4 ஆகிய நிலைத்தாரங் 

களுக்கும், திசை வேக-- 
நேர நேர்கோடு, % அச்சு 
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ஆகியவற்றிற்கு மிடைப்பட்ட சரிவகத்தின் பரப்பினால் குறிப் 
பிடப்படும். 

ஆகவே, நேநம் யில் துகள் 

சென்றுள்ள தூரம் - சரிவகம்0,478.-இன் பரப்பு 

= Qediash OMLA + AALP 

இப்பொழுது, 04 - 0 நேரத்தில் துகளின் திசைவேகம் = u. 

AL=OM=t 

PL=ALtan@ =tx சரிவு 41% முடுக்கம் 

= tf. 

<, Qediaisia OMLA = OM xX OL=txXu= ul. 

A ALP =}3 AL X PL 

ழ் ழீ 

- தர 
சரிவகம் 047/8 இன்பரப்பு 

- செவ்வகம் 0,478 % இ ALP 

சர் 3/5. 

மேலும், 8 - சரிவகம் 04748 

=}(O0A+MP.). OM 

ஜெ
 ll 

=4(u+V)t 

ome, ft = PL = PM—LM = PM--AO=V—u 

ge: So 
ee = f 

V—u 
Satu t Ve “றா 

ய பு 
~ ம் 

தர 4 73 மி 

அல்லது, 75 - ஈ£-- 85. 

3. திசைவேக-தூரவரை படம். (Velocity—Space Graph) 

மேற்கூறப்பட்ட முறையில் 3] அச்சுக்களை வரைந்து 2: ஸ்ர 

அச்சில் தூரங்களையும்; ந - அச்சில் திசைவேகங்களையும்
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குறித்துக் கொள்க, 8, 1 16: என்பன முறையே S,, S,, S35 

... ஆகிய தூரங்களின் துகளின் வேகங்களெனில், (டூ, 1, 

(Sz, Vi), (6 7), ... ஆகிய புள்ளிகள£க் குறித்து, அவற்றை 
ஒரு வழ வழப்பால வளைவரையினால் சேர்க்கவும், இவ்வாறு 

கிடைக்கப் பெறும் வளாவரையானது அத்துகளின் திசை வேக 

தூர வகாவரையாகும், இவ்வனா வரையில் ஏதேனுமொரு 

புள்ளியில் வரையப்படும் தொடுகோட்டின் சாய்வு = ஆகை 

யால், அச்சாய்வு அத்துகளின் முடுக்கத்தைக் குறிக்கும். இவ் 

வளை வரையிலிருந்து அத்துகளின் இயக்கம் பற்றிய ஏனைய 

கணியங்களைப் பெற முடியாது. 

இவ்வளாவரையிலுள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளியின் வரை 

demGareo. (subnormal) erarug V அ ஆல் குறிக்கப்படும், 

படிச் dS ஜெ Ww... 
OO NTS =a as” ae - முடுக்கம். 

ஆகவே, துகளானது $ தூரத்திலிருக்கும் போது % - S Ms 
குறிப்பிடுகின் ற புள்ளியில் வள வரையின் வரை செங்கோட்டடி 
யானது துகளின் முடுக்கத்தைக் குறிக்கும். எனவே, முடுக்கம் 

மாறிலியாயின் வளைவரையின் வரை செங்கோட்டடியும் மாறிலி 
யாகும். ஆனால் ஒரு பரவகாவில் (parabola) வரை செங் 
கோட்டடி மாறிலியாகுமென்பது நாமறிந்ததே. என்வே, சீர் 
முடுக்கத்துடன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் திசை 

வேக -- தூரவளை வரை ஒரு பரவளைவு (088௦1௨) ஆகும். 

4. முடுக்க--நேர வரைபடம் (40௦612781100--110௦ கய) 

தேரங்களை %- அச்சிலும், அந்நேரங்களில் துகள் கொண் 
டுள்ள முடுக்கங்களை ற அச்சிலும் குறித்து மூடுக்க - நேர 
வளைவரையைப் பெறலாம். இவ்வரை படத்திலிருந்து ஏதேனு 
மிரு குறிப்பிட்ட கால இடை வெளியில் துகளின் முடுக்கத்திலேற் 
பட்டுள்ள மாற்றத்தைக் கணக்கிடலாம், 

5. முடுக்க-- தூர வரைபடம் (Acceleration — Space graph) 

; வெவ்வேறு தேரங்களில் துகள் சென்றுள்ள தூரங்களை 2 -- 
அச்சிலும், அந்நிலைகளில் துகளின் முடுக்கங்களை நூ அச்சிலும்
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கொண்டு வரையப்படும் வளை y 

வரை அத்துகளின் மூடுக்க-- 

தூர வளைவரையாகும், 

(222 

A,B என்பன முறையே 

முறையே (Si, fis (S,, fo) என் 

னும் அச்சுத் தூரங்களைக் குறிக் 

கின்ற புள்ளிகள். க, 8/8 என் 

னும் நிலைத்தூரங்களா வரைக. 

«. OK = 8,, AL = f,3 

OM = S, BM = Jy 

     L NR 94 

படம் 25 

துகள் 5 தூரத்திலிருக்கும் போது முடுக்கம் / என்றும் ($ -- 82) 
தூரத்திலிருக்கும் போது முடுக்கும் என்றும். வ&£வரையில் 

(9,]), (9 -- 88, 7288] ஆகியவற்றைக்குறிக்கும் 1, 0 என்னும் 
புள்ளிகளைக் குறித்துக் கொள்க. 

278, 08 என்னும் நிலைத்தூரங்ககா வரைக, 

“ NR = 22 ஆகும். 

20877 என்னும் சிறு துண்டுப் பகுதியின் பரப்பு - 7. 62 

என்று தோராயமாகக் கொள்ளலாம். 

OM 
பகுதி 41449 யின் பரப்பு - ளி ஆகும். 

OL 

av a dS WwW |, _y W 
ஆனால், /- = Gs as as! as 

“fe dS = Vo dS = V. av. 

பூரு, என்பன முறையே 4, என்ற நிலைகளில் 

துகளின் திசை வேகங்களெனில், பகுதி ,4/0ச8 யின் பரப்பு 

V, 
=f V,dV 

ந் 

ட ரர ரு 
[2 % 
= t (7, 4)
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ஆகவே, 3 - 42 - மி? ஆகிய நிலைத்தாரங்களுக்கிடையே 

முடுக்க-தூர வளவரைக்கும், %-- அச்சுக்குமிடையேயுள்ள 

பரப்பு அந்நிலைகளில் துகளின் திசைவேகங்களின் வர்க்சுங் 

களின் வித்தியாசத்தில் பாதியைக் குறிப்பிடும். 

மாதிரி 21. ஒரு தொடர்வண்டி 4 என்னும் நிலையத்திலிருந்து 
புறப்பட்டு ௨ தூரத்திலுள்ள 8 என்னுப் மற்றொரு நிலையத்தை 

அடைகிறது. வண்டியானது முதலில் 7, நேரத்திற்குச் சீர் 

முடுக்கத்துடனும், பின் ॥, காலத்திற்குச் சீரான வேகத்துடனும், 

பின்னர் /, காலத்திற்குச் சீரான எதிர் முடுக்கத்துடனும் சென்று 

ச யை அடைகிறது. வண்டியின் இயக்கவரை படம் வரைந்து 

முடுக்கம், எதிர்முடுக்கம் ஆகியவற்றைக் காண்க. 

தீர்வு: 
y x — அச்சில் காலம் 

் — யையும், நு அச்சில் 

திசைவேகம் 7*-- யையும் 

குறித்துக் கொள்க. ft, 

3 ஓ நேரத்திற்கு வண்டி சீர் 
= ன முடுக்கத்துடன் செல்வ 

தால், அதன் திசைவேக 

நேர வகாவரை மேல் 

தோக்கிய சரிவுடைய ஒரு 

.... நேர் கோடாகும். பின் 

வு ௩ 8 ௩ * னர் நேரத்திற்கு வண்டி 
சீர் வேகத்துடன செல்வ 

தால், அதற்குரிய வக 
வரை ஒரு கிடைக்கோடாகும். பின்னர், நேரத்திற்கு வண்டி. 

சீரான எதிர் முடுக்கத்துடன் செல்வதால் அதற்குரிய வகா வரை 
கீழ்நோக்கிய சரிவுடைய நேர்கோடாகும். 

  

      

படம் 26 

௦ என்பது நிலையையும் 4 யையும் 8 என்பது நிலையம் 
சீயையும் குறிப்பிடுகின்றன. 07 என்பது /, நேரத்தில் சென்ற 

இயக்கப் பாதையையும், 7 என்பது ந நேரத்தில் சென்ற 
இயக்கப் பாதையையும், 02 என்பது ; நேரத்தில் சென்ற 

இயக்கப் பாதையையுப் குறிப்பிடுகின்றன . 

22, 08 என்னும் நிலைத் தூரங்ககா வரைக. 

ஈ- சமிக்கிடையேயுள்ள தூரம் 

= OPQB wer uptiy.
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= A OLP + செவ்வகம் 21/80 -- AQMB 

= 40OL.PL + PL.LM +34MB.QM 

= 4 OL.PL + PL.LM + 3 MB.PL 

= 4 PL. (OL + 2LM + MB) 

=} PL (t, + 2t, + t) 

=. Bis oe 
tot 2t, +t3 

முதற்பகுதியில் 1, காலத்திலுள்ள சீர்முடுக்கம் - 07யின் சரிவு 

= tan POL 

PL 

~ OL 
2a   

4 (t+ 2t, +45) 

மூன்றும் பகுதியில் ty காலத்திலுள்ள சீர் எதிர்முடுக்கம் 

- டியின் சரிவு 

= tan MBO 

OM 

‘MB 
PL 

‘MB 
2a 

ty (t, + 2t, + ts 

  

பயிற்சி 2. 

1. ஒரு நேர்கோட்டில் சீரமுடுக்கத்துடன் சென்று கொண் 

டிருக்கும் ஒரு துகள் 5 வினாடிகளில் 108 அடிகளும், 7 வினாடி 

களில் 140 அடிகளும் சென்றால் அதன் தொடக்க வேகம், 

முடுக்கம் ஆகியவற்றைக் காண்க. 

8, மணிக்கு 45 மைல் வீதம் சீர்வேகத்துடன் சென்று 

கொண்டிருக்கும் ஒரு தொடர் வண்டியில் வேகத்தடை செயல் 

படுத்தப்பட்டபோது 4 அடி (வினாடி)” எதிர் முடுக்கம் உண்டா



78 அடிப்படை இயந்திரவியல் 

கிறது. வண்டி நிலையத்தில் நிற்க வேண்டுமாயின் நிலையத்தி 
லிருந்து எவ்வளவு தூரத்திற்கு முன்னால் வேகத்தடை செயல் 

படுத்தப்பட வேண்டும் 2 

8. சீர் எதிர்முடுக்கத்துடன் ஒரு நேர்ச் சாலயில் சென்நு 

கொண்டிருக்கும் ஒரு உந்துவண்டி 210 அடி நீளமுள்ள மூன்று 
சமதூரங்களைக் கடந்து செல்கிறது. இரண்டாவது, மூன்றாவது 
பகுதிகளை முறையே 8, 4 வினாடிகளில் கடந்து சென்றால் முதற் 
பகுதியை எவ்வளவு நேரரத்தில் கடந்து சென்றிருக்குமென்று 
காண்க. 

4... ஒரு துகள் ஒரு நேர்கோட்டில் 7 என்னும் சீர்முடுக்கத் 
துடன் சென்றால், u என்பது தொடக்கத் திசைவேகமெனில் 
புறப்பட்ட நேரத்திலிருந்து (7 -- 1)ஆவது வினாடியில் அது 
கடக்கும் தூரம் u + ட் (21 4 1) என்று நிறுவுக. 

5. சீர்முடுக்கத்துடன் சென்று கொண்டிருக்கும் ஒருதுகள் 
2-ஆவது, 4-ஆவது, 7-ஆவது வினாடிகளில் சென்றுள்ள தூரங் கள் முறையே ஈ,ம், ௦, எனில், 

@(q—r) + b (r—p) + ¢ (p—q) = O 
என்று நிறுவுக. 

6. ஒரு தொடர்வண்டி இரு தஇிலையங்களுக்கிடையேயுள்ள 
sae 1 ன் தூரத்தில் -- பகுதியை சீரான முடுக்கத்துடனும் A பகுதியை 777 n 

சீரான எதிர்முடுக்கத்துடனும் கடக்கிறது. அது ஒரு நிலயத்தில் 
ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டு, அடுத்த நிலையத்தில் ஓய்விற்கு வருகிறது. வண்டியின் மீப்பெரு திசை வேகத்திற்கும், சராசரி 
வேகத்திற்குமுள்ள விகிதம் 1 - =. + ட் : 1 corm Amaya. 

771 n 

7. ஒரு தொடர் வண்டியின் வேகம் முதலில் 0-இலிருந்து £ வரை 4 என்னும் மாறிலி வீதத்தில் அதிகரிக்கிறது $; பின் 
கொஞ்ச நோத்திற்கு அதன் பேகம் மாறிலியாகவுள்ளது 5; இறுதியில் 8 என்னும் மாறிலி வீதத்தில் 0-க்குக் குறைகிறது. வண்டி மொத்தம் சென்ற தூரம் / எனில், மொத்தம் பயணம் செய்த நேரம் 

/ ர்க (4 4 = v ௦ B 
என்று நிறுவுக,
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8. ஓய்விலிருந்து புறப்படும் ஒருதுகள் முதலில் 7 என்னும் 
சீர்முடுக்கத்துடனும், பின் 4 என்னும் சீரான எதிர் முடுக்கத் 

துடனும் செல்கிறது. புறப்பட்டதிலிருந்து ॥ நேரத்திற்குப் 
பயணம் செய்தபின், புறப்பட்ட இடத்திலிருந்து £ தூரத்தில் 

துகள் ஓய்விற்கு வருகிறது. 

2(f+h)s=fhl cam Aga. 

9. ஒரு துகள் உ என்னும் தொடக்க வேகத்துடன் புறப்பட்டு 

அடுத்தடுத்த இரு பாதித்தூரங்களை முறையே ர, /” என்னும் 

முடுக்கங்களுடன் கடக்கிறது. அதன் இறுதித் திசைவேக 
மானது, மொத்தத் தூரத்தையும் $ (7-7) என்னும் சீர்முடுக்கத் 

துடன் சென்றிருந்தால் அடையும் இறுதிவேகத்தித்குச் ௪ம 

மென்று காட்டு. 

10. 2 மைல் இடைவெளியிலுள்ள இரு நிலையங்களுள் 

ஒன்றிலிருந்து புறப்பட்டு மற்றொன்றை அடைய ஒரு தொடர்; 

வண்டிக்கு 4 நிமிடங்களாகின்றன. அதன் இயக்கம் முதலில் 5: 

என்னும் சீர்முடுக்கத்துடனும், பின்னர் ) என்னும் சீரான எதிர் 

. ள்! 1 ் 
முடுக்கத்துடனுமிருந்தால், ட் + த் - 4 என்று காட்டுக. 

11, ஓய்விலிருந்து புறப்படும் ஒரு துகள் சிறிது நேரத்திற்கு 

அதன் திசைவேகம் ௦ ஆகும் வரை 7 என்னும் மாரு முடுக்கத் 

துடனும், பின்னர் அதன் திசைவேகம் 8 ஆகும் வரை 

இரட்டித்த முடுக்கத்துடனும் இறுதியில் 991 என்னும் மாரு 

வேகத்துடன் “2 என்னும் மாறாவேகத்துடன் தொடக்கத்தி 

லிருந்தே சென்றிருந்தால் எவ்வளவு தூரம் சென்றிருக்குமோ 

அவ்வளவு தூரத்தை அடையும் வரையும் செல்கிறது. அத் 

: டட உ ச . 

துகள் எடுத்துக் கொள்ளும் தேநரம் of ௪ 4 என்று நிறுவுக, 

12. சீர்முடுக்கத்துடன் சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு 

உந்து வண்டி சம இடைவெளிகளிலுள்ள மூன்று விளக்குத் 

தூண்களை முறையே 9/0) 1885 Ms என்னும் வேகங்களுடன் கடந்து 

சென்றால், uy? + U3? = 2 என்று நிறுவுக. 

18. ஒருபொருள் / நீளமுள்ள இரு சமதூரங்களை முறையே 

[டி 1/2 நேரங்களில் கடக்கிறது. அப்பொருளான சீர்முடுக்கத் 

துடன் சென்று கொண்டிருந்தால், முடுக்கத்தின் மதிப்பு 

சர் (7, -- 12 
என்று நிறுவுக. 

ட்ரீ (டோ 1
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14, ஈர என்னும் முடுக்கத்துடனும் சென்று கொண்டிருக்கும் 

ஒரு துகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ம தூரம் செல் 
கிறது. அதன் சராசரி வேகம் /,. ௮க் கால இடைவெளிக்குள் 
அதனுடைய திசைவேகம் ॥ அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளது. 
உ - சர் என்று நிறுவுக. 

15. ஒரு துகள் சீரான முடுக்கத்துடன் சென்று கொண்டி 

ருக்கிறது. 1, [, ம ஆகிய மூன்று அடுத்தடுத்த கால இடை 
வெளிகளில் அதன் சராசரித் திசைவேகங்கள் முறையே 
91, 71, 19 எனில், 

ப பண ரை +t 

படா ர 
என நிறுவுக. 

ன்
 

  

ம
 

16. ஒரு துகள் 5 என்னும் தூரத்தத 7 வினாடியில் கடக் 

கிறது. அது ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டு ஓய்வு நிலையை வந்தடை 
கிறது. பயணத்தின் முதற்பகுதியை 7 என்னும் மாரறாமுடுக்கத் 
துடனும், பிற்பகுதியை * என்னும் மாரு முடுக்கத்துடனும் அது 
சென்ருல், 

tafe (5+ #] 
என்று நிறுவுக, 

17. ஒரு குண்டு ஒரு மரக்கட்டையை ட திசை வேகத் 
துடன் தாக்கி ஈ அடி தூரம் துசாத்துச் செல்கிறது. % அடி 
(1 410) பருமனுள்ள ஒரு பலகையைத் துளைத்துச் செல்லும் 
போது (வேகத்தடை முன்போல் சீரானதாகக் கொள்க) 

JE} m     
அளவில் திசைவேகத்தை இழக்கிறதென்று காட்டு. 

18. 7 என்னும் சீர்முடுக்கத்துடன் சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு துகள் t,t, என்னும் அடுத்தடுத்த கால இடைவெளிகளில் முறையே $, $, என்னும் தூரங்களைக் கடக்கிறது. 

f- (0-0 

. 8 ty (s, “5 53) 

என்று நிறுவுக.
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19. ஒரு நேர்கோட்டில் மாரு முடுக்கத்துடன் சென்று 
கொண்டிருக்கும் ஒரு துகள்/- ௦, ர, ர - ந ஆகிய நேரங் 
களில் அந்த நேர்கோட்டிலுள்ள ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்து 
முறையே ச) ம், 2 தூரங்களிலிருப்பதாகக் காணப்பட்டது, 

8 ல பட . 4b—3a— அதன் தொடக்கத் திசைவேகம் ee ட் = என்றும், முடுக்கம் 
72 

c+a—2b_. , . =o - என்றும் நிறுவுக. மேலும், / - 98 நேரத்தில் அந்த 

நிஸயான புள்ளியிலிருந்து அதன் தூரம் ஈ - 8 (௨-4) என்று 
காட்டுக. 

20. ஒரு தொடர் வண்டி ஒரு பிரயாணத்தை 7 நேரத்தில் 

முடிக்கிறது. அது “ற அகாததகி சீர்முடுக்கத்துடனும், பின் 

  

a—2 T 

து | நேரத்தில் சீரான வேகத்துடனும் இறுதியில் -- 
u 

நேரத்தில் மாரு எதிர் முடுக்கத்துடனும் வேகத்துடனும் 

9-1 
சென்றால் சராசரி வேகம் (“11 என்று Anas. 

21, உயரேயிருந்து கீழே விழுந்து கொண்டிருந்த ஒரு 
பொருள் இறுதி வினாடியில் 824 அடி தூரத்தைக் கடக்கிறது. 

அது எவ்வளவு உயரத்திலிருந்து விழுந்தது என்றும், கீழே 
விழுவதற்கு அது எடுத்துக் கொண்ட மொத்த தேரம் எவ்வளவு 

என்றும் காண்க. 

22. 260 அடி உயரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் அடியிலிருந்து 

ஒரு கல் 128 அடி/வினாடி வேகத்துடன் மேல் நோக்கி வீசி 

எறநியப்படுகிறது. ஒரு விஞாடிக்குப் பிறகு, கோபுரத்தின் உச்சி 

யிலிருந்து மற்றொரு கல் கீழே போடப்படுகிறது. எவ்வளவு 

உயரத்தில் இரு கற்களும் சந். க்குமென்று காண்க, 

23. 240 அடி உயரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியி 

லிருந்து ஒரு கல் கீழே போடப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் 

மற்றொரு கல் கோபுரத்தின் அடியிலிருந்து மேல் நோக்கி வீசி 

யெறியப்படுகிறது. இரு கற்களும் 96 அடி உயரத்தில் சந்திக்க 

வேண்டுமானால், இரண்டாவது கல் எவ்வளவு திசைவேகத் 

துடன் எறியப்பட வேண்டும் ? 

6
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24, 40 அடி/வினாடி வேகத்துடன் மேல்நோக்கி வீசி 

எறியப்பட்ட ஒரு கல் எறி புள்ளியிலிருந்து 144 அடிக்குக் கீழே 

போய் விழுகிறது. கல் எடுத்துக் கொண்ட நேரம் யாது ? 

25. ஒரு பந்து நிலக்குத்தாக மேல்நோக்கி ச திசை 

வேகத்துடன் எறியப்படுகிறது. ஒரு வினாடிக்குப்பின் மற்றொரு 

பந்து அதே எறிபுள்ளியிலிருந்து 2 திசைவேகத்துடன் நிலக் 
குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. இரண்டு பந்துகளும் 
எங்கே, எப்போது சந்திக்குமென்று காண்க. 

26. ஒரு பலூன் £0 அடி/வினாடி. வேகத்துடன் நிலைக்குத் 
தாக மேல்நோக்கிப் பறந்து கொண்டிருக்கிறது. அதிலிருந்து 
நிஸ்க்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்பட்ட ஒரு கல் தரையை 10 
வினாடிகளில் வந்தடைகிறது. (1) கல் எறியப்படும்போது (ii) 
கல் தரையை அடையும்போது பலூனின் உயரத்தைக் காண்க. 
(iii) மேலும், கல் மேலே சென்றுள்ள மிக அதிகமான உயரத் 
தையும் காண்க. 

27. மூன்று பந்துகள் 4, , ; ஆகிய உயரங்களிலிருந் து 
முறையே 8, 8, 1, ஆகிய தொடக்க வேகங்களுடன் நிலைக்குத் 
தாக மேல்நோக்கி எறியப்படுகின்றன. அவை மூன்றும் 
தரையில் ஒரே நேரத்தில் விழுந்தால் 

  

h,—h, — hy—hy ட. இதி 
ட 27) u, — U3 Ug — Uy 

என்று நிறுவுக, 

28. எ முடுக்கத்துடன் நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கிப் 
பறந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பலூனிலிருந்து ஒரு கல் கீழே 
போடப்படுகிறது. இதற்குப்பின் 7, நேரத்தில் மற்றொரு கல் 
போடப்படுகிறது. இரண்டாவது போடப்பட்ட பிறகு / நேரத்தில் 
இரு கற்களுக்குமிடையேயுள்ள தூரம் 

2h (a +g) (t, + 22) 
என்று நிறுவுக. 

29. மூன்று கற்கள் ஈ,, ச, ர என்னும் உயரங்களிலிருந்து 
முறையே ௨, டூ, தொடக்க வேகங்களுடன் நிலைக்குத்தாக 
மேல்நோக்கி ஓன்றுபோல எறியப்படுகின்றன. மூன்று கற்களும் 
தரையில் ஓரே நேரத்தில் விழுந்தால் 

உட கி (0 

@ a, ay
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980. நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்பட்ட ஒரு கல் 
ஒரு புள்ளியை அது எரியப்பட்ட கணத்திலிருந்து [வினாடிகளில் 
கடந்து செல்கிறது. அதன் பின்னர் ॥, வினாடிகளில் அது 
துரையை வந்தடைகிறது. அப்புள்ளியின் உயரம் 16 [ட அடி 
என்றும், அந்தப் புள்ளிக்கும் எறிபுள்ளிக்கும் நடுவிலுள்ள 

புள்ளியை அது 16 7“ ஈர் அடி/வினாடி வேகத்தில் கடந்து 
செல்லுமென்றும் நிறுவுக, 

81, ஒரு கல் மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. எறி 

புள்ளிக்குமேலே 4 உயரத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியை அந்தக்கல் 

7) ஆகிய நேரங்களில் அதன் மேல்தோக்கிய, கீழ்நோக்கிய 
இயக்கங்களில் கடந்து சென்றால் 4 - ழ 2, என்று காட்டுக, 

92. நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்பட்ட ஒரு பந்து 

அதன் பாதையிலுள்ள ஒரு புள்ளியை 1) வினாடி களில் கடந்து 
செல்கிறது. அதன்பின்னர் மேலும் 1, வினாடிகளில் அது 

துரையை வந்தடைகிறது, கல் செல்லும் மிக அதிகமான 

உயரம் = (t, + t,)? orérgu, ofa = @ + 

அடி/வினாடி என்றும் நிறுவுக. 

88. ரீ என்னும் சீர்முடுக்கத்துடன் மேல் நோக்கிப் பறந்து 

கொண்டிருக்கும் ஒரு பலூனிலிருந்து, பலூணைப் பொறுத்து ௦ சார் 

வேகத்துடன் ஒரு கல் மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது: கல் 
எறியப்பட்டதிலிருந்து / வினாடிகளில் பலூன் கல்லைக் கடந்து 

சென்றால் 

“a= Cf + 8) 

9)
 

* 

என்று காட்டு. 

34. f என்னும் சீர்முடுக்கத்துடன் நிலைக்குத்தாக மேல் 
தோக்கிப் பறந்து கொண்டிருக்கும் ஓர் ஆகாய விமானத்தி 

லிருந்து ஒரு பந்து கீழே போடப்படுகிறது. இதன் பின்னர் 

6 வினாடிகட்குப்பின் மற்றொரு பந்து அதே விமானத்திலிருந்து 
போடப்படுகிறது. முதல் பந்து போடப்பட்டதிலிருந்து 9 
வினாடிகட்குப்பின் இரு பந்துகட்குமிடையேயுள்ள தூரம் 

36 (7-- ஐ) என்று காட்டு. 

85. ஒரு வழவழப்பான சாய்தளத்தின் அடியிலிருந்து சாய் 

தளத்தின் மேல் 24 அடி/வினாடி வேகத்துடன் வீசப்பட்ட ஒரு
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கல் ஓரு வினாடியில் சாய்தளத்தின் உச்சியைச் சரியாக 
வந்தடைகிறது. கிடைத்தளத்துடன் சாய்தளத்தின் சாய்வை 

யும், அதன் உயரத்தையும் காண்க, 

96. ஒரு சாய்தளத்தின் உயரம் அதன் நீளத்தில் 3 பாக 
முள்ளது. அதன் அடியிலிருந்து சாய்தளத்தின்மீது மேல் 

நோக்கி எறியப்படுகிறது. கல் தளத்தின்மீது சென்று பின் கீழ் 

முகமாக நழுவி புறப்பட்ட இடத்தை அடைகிறது. கல் தளத் 

தில் மேல்நோக்கிச் சென்ற தூரத்தையும், புறப்பட்ட இடத்தை 

அடையும் நேரத்தையும் காண்க. 

97. இரண்டு நிலைக்குத்து வட்டங்கள் அவற்றின் மிக 
உயர்ந்த புள்ளிகளில் தொடுகின்றன. அத்தொடு புள்ளி வழியே 
ஒரு நேர்கோடு இருவட்டங்களையும் வெட்டுமாறு வரையப்படு 
கிறது. இரு வட்டங்களின் பரிதிகளுக்கிடையேயுள்ள Cpt 
கோட்டுப் பகுதியில் ஒரு பொருள் நழுவுவதற்காகும் Gara eG 
மாநிலியென்று நிறிவுக. 

(89) ஒரு வட்டம் நிலைக்குத்தாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. 
அதன் மிகத் தாழ்ந்த புள்ளி வழியே செல்லும் ஒரு நாண் மீது 
ஒரு துகள் நழுவிச் செல்கிறது. அவ்வாறு நழுவிச் செல்லும் 
துகளின் வேகத்தின் கிடைக்கூறு மீப்பெரிதாக யிருக்க வேண்டு 
மாயின் அந்த நாணை நிர்ணயிக்கவும், 

(89) ஓரே தளத்திலுள்ள இரு வட்டங்கள் அவற்றின் 
மையக்கோடு நிலைக்குத்தாக யிருக்குமாறு வெளிப்புறமாகத் 
தொடுகின்றன. தொடுபுள்ளி வழியே செல்லும் எந்த வழவழப் 
பான நேர்கோட்டின் வழியாகவும் மேல் வட்டத்திலிருந்து கீழ் 
வட்டத்திற்கு நழுவிச் செல்லும் நேரம் ஒரு அளவாகயிருக்கு 
மென்று காட்டு. 

(40) ஒரு நேர்கோண முக்கோணம் நேநர் கோணத்தைக் 
கொண்டுள்ள பக்கங்களுள் ஒன்று நிலைக்குத்தாக யிருக்குமாறு 
வைக்கப்பட்டுள்ளது. கர்ணத்தின் மேலுள்ள ஒரு புள்ளியி 
லிருந்து நநேர்கோண மூலைக்கு நழுவிச் செல்லும் நேரம் மிகக் 
குறைந்ததாக யிருக்குமாறு கர்ணத்தின் மேல் ஒர் புள்ளியை 
நிர்ணயிக்கவும்,. 

(41) அச்சு நிலைக்குத்தாகவும், உச்சி தலைகீழாகவுமிருக்கு மாறு வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பரவளைவின் குவியத்திலிருந்து 
(focus) @G துகள் குவியல் Br eter an Gus தழுவுகிறது. மிக
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விரைவு இறக்கக் கோட்டின் நீளம் செவ்வகத்திற்குச் சம 

மென்று நிறுவுக. 

(42) ஒரு துகள் நேர்கோட்டில் சம நிலையிலிருந்து ரீ எனும் 

சீரான முடுக்கத்துடன் சிறிது நேரம் இயங்கிப் பின்னர் சீரான 

வேகத்துடன் இயங்கிப் ரீ எனும் சீரான தளர்வு முடுக்கத்துடன் 

இயங்கி, புறப்பட்ட இடத்திலிருந்து 5 எனும் தூரத்தில் 
நிற்கிறது. அதன் வேகம் -- நேரம் காட்டும் வரைபடத்தைத் 

துணைப்படம் காட்டி அதன் வழியாகவோ அல்லது வேறு 

வழியிலோ சீரான வேகத்துடன் துகள் இயங்கிய Corb 

வ் 2 அ. எனக் காண்க. இங்கு 7 என்பது துகள் இயங்கிய 

மொத்த காலமாகும். (மதுரை பி. எஸ். ஸி. 1972 செப்.) 

(48) ஒரு துகள் சம நிலை (ஓய்வுநிலை) யிலிருந்து 
4 எனும் முடுக்கத்துடன் சிறுது நேரம் இயங்கிப் பின்னர் 

ரீ எனும் தளர் முடுக்கத்துடன் இயங்கி ச எனும் தூரம் 

மொத்தமாகச் சென்று சமநிலைக்கு / நேரத்தில் வருகிறது 

என்றால் 4 8 1*- 88(4 * நி) எனக் காண்க. 

(மதுரை பி. எஸ்ஸி. 1972 ஏப்.) 

(44) ஒரு துகள் நிலைக்குத்தாக மேல் நோக்கி செ. மீ. 

வினாடி. வேகத்துடன் வீசியெறியப்படுகிறது. 1 வினாடிகளுக்குப் 

பின் அதே புள்ளியிலிருந்து அதே திசைவேகத்துடன் மற்றொரு 

துகள் மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. இரு துகள்களும் 

t u — 47— 20 
(= +5) வினாடிகளுக்குப் பிறகு a செ. மீ. உயரத் 

தில் சந்திக்குமென்று நிறுவுக. 
(சென்னை பி. எஸ்ஸி. 1969 செப்.)



2. இயக்க விஇிகள் 
(Laws of Motion) 

பொருட்களில் இயக்கம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் 

பற்றிய குறிப்புக்களேதுமின்றி, அவற்றின் இயக்கங்களின் 

தன்மைகள் பற்றி முன் அத்தியாயத்தில் ஆராய்ந்தோம். 

எடுத்துக்காட்டாக, இயக்கத்திலிருக்கும் ஐரு துகள் ஒரு 

குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செல்லும் தூரம், அந்த நேரத்தில் அதன் 
திசைவேகம், முடுக்கம் ஆகியவற்றைக் காண்பதற்கான சூத்தி 

ரங்கள் ஆகியவற்றைக் கண்டோம். ஆனால் அப்பொருட்கள் 

திசைவேகம், முடுக்கம் முதலானவற்றை எவ்வாறு பெற்றன 
என்பது விவரிக்கப்படவில்லை. நியூட்டன் என்னும் அறிஞரால் 
வரையறுக்கப்பட்ட “இயக்க விதிகள்”? பற்றி இவ்வத்தியாயத் 
தில் ஆராய்வோம். 

நியூட்டனுக்கு முன்பே பல அறிஞர்கள் பொருட்களின் 
இயக்கம் பற்றிய ஆய்வில் ஈடுபட்டு பலவிதிமுறைகளை வகுத் 
தளித்துள்ளனர். கலீலியோ 011120, (1564-1642) என்னும் 
அறிஞர் கீழேவிழும் பொருட்களின் விதிகள், சடத்துவவிதி 
(1௭ ௦12118) போன்றவற்றை ஆராய்ந்ததோடு, இயக்கத்தி 
லிருக்கும் பொருட்களின் முடுக்கம், பொருட்களில் இயக்கத்தை 
உண்டுபண்ணும் விசை போன்றவை பற்றிய கருத்துக்களையும் 
முதன் முதலில் வெளிப்படுத்தி Oude விசையியலின் 
தந்தை??? (Father of Dynamics) crarpmpéatugd Cum 
பெற்றார். ஹைகென்ஸ் (பிய 2005)--1629-1695) என்பவர் , 
அலைவுமயைக் கொள்கை (Theory of centre Oscillation ), 
ஊசலிக்கடிகாரக் கண்டுபிடிப்பு, ஊசலினுதவியால் புவியீர்ப்பு 
முடுக்கம் £ யின் மதிப்பை நிர்ணயித்தல், மையவிட்டோடும் 
விசை (060 111மீய2௨1 17௦106) பற்றிய சில தேற்றங்கள் போன்ற 
பலவற்றை இயக்க விசையியல் என்னும் இவ்வறிவியலுக்கு 
அளித்ததன் மூலம் இவ்வறிவியலின் விளர்ச்சிக்குக் காரணமான 
வர்களுள் ஒருவராகப் பெரிதும் போற்றப்படுகின்றார். கெப்ளர் 
(0187, 1571-1680) என்பவர் கோள்களின் மூன்று இயக்க 
விதிகளை அளித்துப் பெருமை பெற்ருர். இருப்பினும் பொருட் 
களின் இயக்கம் பற்றிய விதிகளைத் திட்டவட்டமாக வரை
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யறுத்துக் கூறியவர் சர், meds Hupisor (Sic Issac Newton, 
1642-1727) என்னும் அறிஞரே ஆவார். அவர் வகுத்துக் 
கூறிய இயக்க விதிகள் ௮வர் பெயராலேயே ₹₹நியூட்டன் இயக்க 
alglacr?? (Newton’s Laws of Moiion) stérpamypdaniu@d 
கின்றன. அவ்விதிகளாவன 

முதல்விதி: ஓய்வு நிலையிலிருக்கின்ற, அல்லது ஒரு நேர் 
கோட்டில் சீரான இயக்கத்துடன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற 

ஒவ்வொரு பொருளும் புறவிசைகளின் தாக்குதல்களினால் தன் 

நிலையை மாற்றிக்கொள்ளப் பலவந்தப் படுத்தப்பட்டாலொழிய 
தொடர்ந்து அந்நிலையிலேயே இருந்துவரும். 

இரண்டாம் விதி: ஒரு விசையின் தாக்கத்திற்குள்ளான 

ஒரு Suter 2b surg af Si (Rate of change of 

momentum) gutorsG ais rouruil@uuGsrG@ அவ் 
விசையின் செயற்கோட்டின் திசையிலேயே செயல்படும். 

மூன்றாம் விதி: ஒவ்வொரு விசைத் தாக்கத்திற்கும் எப் 
பொழுதும் ஒரு சம எதிர் விசைத் தாக்கம் உண்டு. 

இம்மூன்று விதிகளும் தாம் இயக்க விசையியலுக்கு அடிப் 

படையாக அமைகின்றன. இவ்விதிகளா நிரூபிக்க முடியா 
விடினும் இவற்றின் உண்மைகளை எவராலும் மறுக்க முடிய 

வில்லை. இவ்விதிகள் வானியலில் கோள்களின் இயக்கத் 

திற்கும் பொருந்துபவனவாக யிருக்கின்றன. இவ்விதிகளின் 
அடிப்படையில் தான் வானியல் அறிஞர்களால் சூரிய, சந்திர 

கிரகணங்களை முன்னதாகவே அறிவிக்க முடிகிறது. இருப்பி 

னும், இவ்விதிகளின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கோள் 

களின் அறிமுறை இயக்கத்திற்கும், உண்மையாகக் கண்டறியப் 

பட்ட கோள்களின் இயக்கத்திற்கும் சிற்சில முரண்பாடு 
களுள்ளன. ஆனால் கி. பி. 19059 இல் ஆல்பர்ட் அயின்ஸ்டீன் 

என்னும் அறிஞர் இவ்விதிகளைத் திருத்தி தமது சார்ச்சித் 
தத்துவத்தை (1111௦1ற16 ௦7 1௦1௧104103) அறிவித்தபோது மேற் 
கூறப்பட்ட முரண்பாடுகள் நீக்கப்பட்டு விட்டன. ஆயினும், 

எல்லா நடைமுறை நோக்கங்களுக்கும் இவ்விதிகள் போதுமான 

அளவில் சரியாக இருக்கின்றன. எனவே, அயின்ஸ்டீனின் 
சார்ச்சித் தத்துவத்தின் காரணாமாக நியூட்டனின் இயக்கவிதி 

களின் முக்கியத்துவம் எவ்வகையிலும் குறைந்துவிடவில்லை 

எந்தப் பொருளாலும் தன் நிலையைத் தானாகவே மாற்றித் 
கொள்ள இயலாது. எடுத்துக்காட்டாக, சீரான வேகத்துடன்
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சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு தொடர் வண்டியில் ஒரு மனிதன் 

நின்று கொண்டு பயணம் செய்வதாகக் கொள்வோம். 

எனவே, அம்மனிதனும் வண்டியின் வேகத்துடன் சென்று 

கொண்டிருக்கிறான் என்று கூறலாம். அவ்வண்டி தன் வேகத் 

தையும், திசையையும் மாற்றிக் கொள்ளாதவரை அம்மனிதன் 

தான் வண்டியின் வேகத்துடன் முன்னோக்கிக் கொண்டு 

செல்லப்படுவதை உணரமாட்டான். ,ஆனால், வண்டி திடீரென 

நின்றுவிட்டால், அம்மனிதன் முன்புறமாக விழுந்து விடுவான். 

என்ன காரணம்? வண்டியின் வேகம் திடீரென குறைக்கப் 

பட்ட போதிலும், அம்மனிதன் அதே வேகத்துடன் இயக்கத்தி 

லிருப்பதும், அதனால் தானாகவே தன்னுடைய வேகத்தைத் 

திடீரென குறைத்துக் கொள்ள முடியாததுமேயாகும். இவ் 

வாறு, பொருட்களின் தன்னிலை மாற்றிக் கொள்ள இயலாத் 
தன்மையே **சடத்துவம்?? அல்லது ₹*நிலைமம்?? (1218 
என்று சொல்லப்படுகிறது. பொருட்களின் சுடத்துவத் 
தத்துவத்தையே நியூட்டனின் முதல் விதி விளக்குகிறது: 
மேலும், எந்தப் பொருளும் ஏதேனுமொரு புறவினையின் தாக்கு 
தலுக் குட்படுத்தப் பட்டால் மட்டுமே தன் நிலையை மாற்றிக் 
கொள்ள இயலும் என்றும் முதல் விதி கூறுகிறது. இவ்வாறு 
ஒரு பொருள் தன் நிலையை மாற்றிக் கொள்ளச் செய்கின்ற 
புறவினையே *₹விசை,? (0706) என்று சொல்லப்படுகிறது. 
ஆகவே, முதல் விதியின் உதவியால் விசை யென்பது கீழ்க் 
கண்டவாறு வரையறுக்கப்படுகிறது . 

“ஒரு பொருளின் மீது செயல் படுத்தப்பட்டு அப்பொருளின் 
ஓய்வு நிலையை அல்லது ஒரு நேர்கோட்டிலுள்ள அதன் சீரியக் 
கத்தை மாற்றுகின்ற அல்லது மாற்ற முயலுகின்ற வினையே 
“விசை?! எனப்படும். 

மேலும், ஒரு பொருளின் பொருண்மை (14898) பற்றிய வரை 
யறையையும் முதல் விதியளிக்கிறது. ஒரு பொருள் மீது செயல் 
படும் விசை, அப்பொருள் ஓய்விலிருந்தால் அதை நகரச் 
செய்கிறது ; அது சீரியக்கத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருந்தால் 
அதன் இயக்கத்தை மாற்றுகிறதென்று முதல் விதியின் மூலம் 
கண்டோம். அதாவது, ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் ஒரு 
விசை அப்பொருளுக்கு ஒரு முடுக்கத்தைக் கொடுக்கிறது, மறு 
தலையாக, முடுக்கத்துடனிருக்கும் ஒரு பொருள் மீது ஒரு விசை 
செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும். 

7 என்னும் ஒரு விசை ஒரு பொருளின்மீது செயல்பட்டு அப் 
பொருளுக்கு 3, என்னும் முடுக்கத்தைக் கொடுப்பதாகவும்,
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அதே விசை (அல்லது அதற்குச் சரிசமமான மற்றொரு விசை) 
மற்றொரு பொருளின்மீது செயல்பட்டு, அதற்கு என்னும் 
முடுக்கத்தைக் கொடுப்பதாகவும் கொள்வோம், 9-7 எனில், 
இரு பொருட்களும் சம சடத்துவமுடை யதாகவும், 7 5 /, எனில் 
முதற்பொருள் இரண்டாவது பொருள்க்காட்டிலும் அதிகச் 
சடத்துவமுடையதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் F.Q) or 

அளவு எவ்வாறிருந்த போதிலும் - என்னும் விகிதம் மாறாம 
2 

லிருக்குமென்பது பரிசோதனைகளின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட 
உண்மையாகும். இவ்விரு பொருட்களுள் இரண்டாவது பொரு 
ளின் சடத்துவம் ஒரு அலகு என்று எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டால், 

  A என்பது முதற்பொருளின் சடத்துவமாக அளவிடப்படுகிறது, 
a 

ஒரு பொருளின் சடத்துவ அளவே அதன் 4பொருண்மை? 

(14859) என்றழைக்கப்படுகிறது. எனவே, பொருண்மை என்பது 
ஒரு பொருளின் சடத்துவத்தை அளவிடுகின்ற ஒரு திசையிலிக் 
கணியமாகும். 

அ-ரா-வி முறையில் பொருண்மையின் அலகு ஒரு ராத்தல் 
என்றும், செ-கி-வி, முறையில் அதன் அலகு ஒரு கிராம் என்றும் 
கொள்ளப்படுகின்றன. 

பொருட்களில் இயக்கத்தையுண்டு பண்ணுகின்ற விசைகளை 

அளவிடும் வகையினை இரண்டாம் விதி அளிக்கிறது. இயக்கத்தி 

லிருக்கும் ஒரு பொருளின் பொருண்மை, அதன் திசைவேகம் 

ஆகியவற்றின் பெருக்கம் *உந்தம்? (14௦0) எனப்படும். 

திசைவேகம் ஒரு திசையியாகையால் உந்தமும் ஒரு திசையி 

யாகும். 71 என்னும் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் ]* என்னும் 

திசைவேகத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருந்தால் அப்பொருளின் 
உந்தம் 7177 ஆகும். ஆகயவேவே, 7” என்னும் ஒரு விசை m 

பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள்மீது / என்னும் காலத்திற்குச் 

செயல்படுத்தப்படுகிறதென்று ககொள்க. அவ்விசையின் 
தாக்கத்தின் காரணமாகப் பொருளின் திசைவேகமும் மாறு 

படும். எனவே, அப்பொருளின் உந்தமும் மாறுபடும். இவ்வுந்த 
மாறுதலின் வீதமானது அவ்விசைக்கு விகித சமமாயிருக்கு 

மென்பதையே இரண்டாம் விதி கூறுகிறது. ஈ* என்பது உந்த 

மாகையால் ் (117) என்பது உந்தமாறு வீதமாகும். இரண் 

டாம் விதியின்படி, இவ்வுந்த மாறுவீதமானது செயல்படுத்தப் 

பட்ட விசைக்கு விகித சமத்திலிருக்கும்.
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ad 
அதாவது? “7 (mV) oc F 

எனவே, 8 என்பது விகித சம மாறிலியாயின் , 

d 
-—-(mV) =k F 
a ( 2 

உ. KF 
dt 

ஆகும். அதாவது, 1. 

ஆனால் ச் என்பது முடுக்கமாகும். இம்முடுக்கம் 0 என்று 
t 

குறிப்பிடப்பட்டால், ஈடு - 67 

ஆகும். இப்பொழுது ஒர் அலகு விசையென்பது ஓர் அலகு 
பொருண்மையுள் ஒரு பொருளில் தன்னுடைய தாக்கத்தினால் 
ஓர் அலகு முடுக்கத்தையுண்டு பண்ணுகின்ற விசையென்று 
வரையறுக்கப்பட்டால், ஈ- 1), ட 1 ஆகயிருக்கும்போது 

- 1 ஆகும். 
Lid = lt 

அல்லது, 6 - 1 ஆகும், இவ்வாறு , 

F = 0 

என்னும் சூத்திரத்தைப் பெறுகிறோம், இச்சூத்திரத்திற்கு “இயக்கச் சமன்பாடு? (11008141௦0 of Motion) என்று பெயர், இச்சூத்திரம் விசைகளை அளவிடப் பயன்படுகிறது. மேலும், பொருட்களின் பொருண்மைகளை அளவிடவும் இச் சூத்திரம் 
பயன்படுகிறது. எவ்வாறெனில், இரு வெவ்வெறு பொருண்மை கசளயுடைய பொருட்களின்மீது இரு சம வீசைகளைச் செயல் படச் செய்து, அவ்விரு பொருட்களும் பெறுகின்ற முடுக்கங்களை 
அளவிட்டு, ஈட- 3 என்ற தொடர்பின் மூலம் அப்பொருட் 
களின் பொருட்களை ஒப்பிடலாம். 
ஒன்றின் பொருண்மை ஓர் அலகு இருக்குமாறு எடுத்துக் கொண்டால், மற்ற பொருளின் பொருண்மையைக் கணக்கிட 
லாம். அது மட்டுமன்று) இச் சூத்திரத்திலிருந்து, ஈர எனில் ட - ௦ என்று காண்கிறோம். அதாவது, ஓய்விலிருக்கின்ற அல்லது ஒரு நேர்கோட்டில் சீரியக்கத்திலிருக்கின்ற ஒரு பொருள் புறவிசையினால் தாக்கப்படாதிருக்குமே யானால், அதன் தன்னிலையை மாற்றிக் கொள்ள இயலாதென்ற முதல் விதியைப் பெறுகிறோம். 

இவ்விரு பொருட்களுள்
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குறிப்பு : முடுக்கம் ஒரு திசையி ஆகையால் விசையும் ஒரு 
திசையியாகும். 

விசையின் அலகுகள் 

௮-ரா-வி. முறையில் பொருண்மை, முடுக்கம் ஆகியவற்றின் 

அலகுகள் முறையே ஒரு ராத்தல், ஓர் அடி/(வினாடி)” ஆகும். 
எனவே, ஓர் அலகு விசை என்பது ஒரு ராத்தல் பொருண்மை 

யுள்ள ஒரு பொருளில் ஒரு அடி/(வினாடி)* முடுக்கத்தையுண்டு 
பண்ணக்கூடிய விசையாகும். இவ் வலகு விசை ஒரு ராத்தலி 

(Poundal) என்றழைக்கப்படுகிறது. ஆகவே, ஒரு ராத்தல் 

பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருளின்மீது ஒரு ராத்தலி விசை 

செயல்பட்டால், அப்பொருள் ஒரு அடி/(வினாடி)” முடுக்கத்தைப் 

பெறும், 

செ-கி-வி முறையில் பொருண்மை, முடுக்கம் ஆகியவற்றின் 

அலகுகள் முறையே ஒரு கிராம், ஒரு செ.மீ./(வினாடி )” ஆகும். 
எனவே, இம் முறையில் ஓர் அலகு விசை என்பது ஒரு கிராம் 

பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருளில் ஒரு செ.மீ. (வினாடி)* 

முடுக்கத்தையுண்டு பண்ணக்கூடிய விசையாகும். இவ் வலகு 

விசை ஒரு டைன் (092) என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படு 

கிறது. ஆகவே, ஒரு கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருளின் 

மீது ஒரு டைன் விசை செயல்பட்டால் அப்பொருள் ஒரு 

செ.மீ./(வினாடி)* முடுக்கத்தைப் பெறும். 

இவை தவிர மீட்டர்-கிலோகிராம்-வினாடி ஆகியவற்றை 

முறையே தூரம், பொருண்மை, காலம் ஆகியவற்றின் அலகு 

களாகக் கொண்ட மீ-கி-வி என்ற முறையுமுள்ளது. இது 

செ-கி-வி. முறையின் ஒரு தனி வகையேயாகும். செ-கி-வி. 

முறையில் தூரம், பொருண்மை ஆகியவற்றின் அலகுகளாகிய 

சென்டிமீட்டர், கிராம் ஆகியவை மிகவும் சிறிய அளவுகளாக 

யிருப்பதால் நடைமுறையில் . பெரும்பாலும் பயன்படக்கூடிய 

மீட்டர் (- 100 செ.மீ.)) கிலோ கிராம் (- 1000 கிராம்) 

ஆகியவை முறையே தூரம், பொருண்மை ஆகியவற்றின் அலகு 

களாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. இம்முறையில் ஒரு 

அலகு விசை என்பது ஒரு கிலோகிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு 

பொருளில் ஒரு மீட்டர்/(வினாடி )” முடுக்கத்தையுண்டு பண்ணக் 
கூடிய விசையாகும். இவ்வலகு விசை ஒரு நியூட்டன் (1469100) 

என்று சர். ஐசக் நியூட்டனின் பெயராலேயே அழைக்கப்படு 
கின்றது. ஆகவே, ஒரு கிலோ கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு 

பொருளின்மீது ஒரு நியூட்டன் விசை செயல்பட்டால் அப் 

பொருள் ஒரு மீட்டர்/(வினாடி)” முடுக்கத்ைைதப் பெறும்,
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மேற்கூறப்பட்ட டைன், ராத்தலி, நியூட்டன் ஆகிய விசை 
யலகுகள் யாவும் தனியலகுகள் அல்லது சார்பிலா அலகுகள் 

(தீ801116 பார்) என்றழைக்கப்படுகின்றன . 

miiue Geer (Gravitational units) 

மேல் நோக்கி எறியப்படும் பொருட்கள் யாவும் சிறிது தூரம் 
மேலே சென்று பின் கீழே விழுவதை நாமறிவோம். பூமியின் 
ஈர்ப்புக் கவர்ச்சியின் காரணமாகவே மேலே எறியப்பட்ட 
பொருட்கள் யாவும் கீழ்நோக்கி விழுகின்றன். அவ்வாறு கீழ் 
நோக்கி ஈர்க்கப்படுகின்ற பொருட்களின் திசைவேகத்தில் ஒரு 
முடுக்கம் ஏற்படுவதைக் காணலாம், இம் முடுக்கத்திற்குப் புவி 
யீர்ப்பு முடுக்கம் (&001௦181100) 002 to Gravity) என்று பெயர். 
இப் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் 2 என்று குறிப்பிடப்படுகிறதென்று நாம் 
முன்பே குறிப்பிட்டுள்ளோம், ஈர்ப்புக் கவர்ச்சி விதியின்படி, 
பொருட்களைத் தன் வசமிழுக்கின்ற பூமியின் எர்ப்புக் கவர்ச்சி 
விசையானது பொருட்களின்-பொருண்மைகளுக்கு விகித சமமா 
யிருக்குமென்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, 
பூமியின் ஈர்ப்புக் கவர்ச்சியினால் கீழே விழும் பொருட்களிலேற் 
படுகின்ற ஈர்ப்பு முடுக்கம் எல்லாப் பொருட்களுக்கும் ஒரே 
அளவினதாகயிருக்குமென்றும் காணப்பட்டுள்ளது. ௮-ரா-வி, 
முறையில் இப் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் அளவு 82 அடி/(வினாடி)* 
என்றும், செ-கி-வி, முறையில் அதன் அளவு 981 செ.மீ./ 
(வினாடி)* என்றும் நடைமுறைக் கணக்கீடுகளுக்குப் பயன் 
படுத்தும் வகையில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

புவியீர்ப்புக் கவர்ச்சியின் காரணமாக, 4 பொருண்மை 
யுள்ள ஒரு பொருள் பூமியின் மையத்தை நோக்கி ச முடுக்கத் 
துடன் ஈர்க்கப்படுவதால், அப் பொருளில் செயல்படும் ஈர்ப்பு 
விசை 12 ஆகும். இவ்வீர்ப்பு விசையே அப்பொருளின் எடை 
(Weight) என்றழைக்கப்படுகிறது. எடையை W என்று குறிப் 
பிட்டால், 7” - ரர ஆகும். விசையின் அலகு செ-கி-வி. முறை 
யில் டைன் என்றும், அ-ரா-வி, ராத்தலியென்றும் வரையறுக்கப் 
பட்டுள்ளனவாகையால் ஒரு பொருளின் எடை ரர ஆனது 
செ-கி-வி. முறையில் ஈ2 டைன்கள் என்றும் அறிந்து கொள்ளஃ 
லாம். நடைமுறையில் ஓர் அலகு பொருண்மையுள்ள ஒரு 
பொருளின் எடையே ஒரு விசையலகாகப் பயன்பட்டு வருகிறது, 
இத்த முறை அலகுக்கு mitiuow (Gravitational unit) crérg 
பெயர். அ௮-ரா-வி. முறையில் விசையின் ஈர்ப்பலகு என்பது 
ஒரு ராத்தல் steot. (Pound Weight) a@h; ssraigy ஒரு 
ராத்தல் பொருண்மையுள்ள பொருளின் எடையாகும். செஃகி-வி
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முறையில் விசையின் ஈர்ப்பலகு என்பது ஒரு கிராம் எடை 

(Gram 4/1) ஆகும் த அதாவது, ஒரு கிராம் பொருண்மை 

யுள்ள ஒரு பொருளின் எடையாகும். 

எனவே, 

1 ராத்தல் எடை - 2 ராத்தலிகள் - 92 ராத்தலிகள், 

1 கிராம் எடை - டைன்கள் - 981 டைன்கள் 

என்று காணலாம். ஆகவே, 

1 ஈர்ப்பலகு - 2 தனியலகுகள் 

என்று அறிந்து கொள்க. 

ஓவ்வொரு விசைத் தாக்கத்திற்கும் எப்பொழுமே ஒரு சம 

எதிர்விசைத் தாக்கம் உண்டு என்பது மூன்றாம் விதி. 4 என்னும் 

ஒரு பொருள் 2 என்னும் மற்றொரு பொருளின் மீது ஏதேனுமொரு 

விசையினால் தாக்குதல் செய்தால், £ யானது க. யின் மீது ௮வ் 

விசைத் தாக்குதலுக்குச் சமமான எதிர் விசையால் தாக்குதல் 

செய்யுமென்று இவ்விதி கூறுகிறது. எனவே, சியின் விசைத் 
தாக்கத்தினால் 8 யில் ஏற்படுகின்ற உந்தமும், நீயின் எதிர் 

விசைத் தாக்கத்தினால் 4 யில் ஏற்படுகின்ற உந்தமும் சமமாக 
வும் எதிராகவுமிருக்கும். எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் 

இவ்வுந்தங்களின் மொத்தம் ஒரு மாறிலியாகயிருக்கும். இக் 

கொள்கையே உத்தக் காப்புத் தத்துவமாகப் பின்வருமாறு 

வரையறுக்கப்படுகிறது. 

உந்தக் காப்புத் தத்துவம் (11/௦1ற16 of conservation of 

Linear Momentum) 

ஒன்றையொன்று ஈர்க்கின்ற அல்லது தாக்குகின்ற பொருட் 

களின் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையிலுள்ள மொத்த உந்தம், அத் 

திசையில் புறவிசை யேதும் செயல்பட்டாலன்றி, ஒரு மாறிலி 
யாகும். 

மூன்றாம் விதியின் விளக்கங்கள் : 

1. மேசையின் மீது வைக்கப்படும் ஒரு பொருள் தன் 

எடைக்குச் சமமான ஒரு விசையினால் மேசையை அழுத்து 

கிறது. அதே சமயம் மேசையானது அப்பொருளின் அழுத்தத் 

திற்குச் சமமான எதிரழுத்தத்தைச் செயல்படுத்துகிறது . 

2, காந்தம் இரும்புத் துண்டைத் தன்னோக்கி இழுப்பது 

போல், அந்த இரும்புத் துண்டானது ௮க் காந்தத்தைத் தன் 
வசம் அதே விசையுடன் இழுக்கும்.
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9. இரு குழுவினருக்கிடையே நடைபெறும் கயிறு இழுப்புப் 

போட்டியின் போது, கயிற்றின் ஓவ்வொரு புள்ளியிலும் இரு ௪ம 

எதிர்விசைகள் செயல்படுவதைக் காணலாம். அதாவது, 

ஓவ்வொரு குழுவினராலும் செயற்படுத்தப்படும் இழுவிசை 
யானது கயிற்றின் ஓவ்வொரு புள்ளியிலும் மாற்றுக் குழுவின 

ரால் செயலஃபடுத்தப்படும் இழுவிசைக்குச் சமமாகவும் எதிரா கவு 
மிருக்கும். அவ்வாறாயின் ஏதேனுமொரு குழு வெற்றியடைவது 

எவ்வாறு என்ற ஐயமேற்படலாம். ஓரு குழுவைச் சேர்ந்த 

உறுப்பினர்கள் கயிற்றைத் தங்கள் திசையை நோக்கி இழுக்கும் 

போது தங்களுடைய பாதங்களினால் தரையை எதிர்த்திசையை 

நோக்கி உந்தித் தள்ளுகிறார்கள். இத் தள்ளுவிசையின் காரண 
மாகத் தரைக்கும் பாதங்களுக்கு மிடையே ஏற்படுகின்ற 
உராய்வு விசையானது தள்ளுவிசையின் திசைக்கு எதிர்த் 
திசையில் அதாவது அக்குழுவினர் கயிற்றை இழுக்கின்ற 
திசையில் செயல்படும், இது போல், மாற்றுக் கட்சியினரின் 
பாதங்களுக்கும் தரைக்குமிடையேயுள்ள உராய்வு விசை 
அவர்கள் கயிற்றை இழுக்கும் திசையை நோக்கிச் செயல்படும் ௨ 
இவ்விரு உராய்வு விசைகளும் அளவில் மாறுபடும் போது ஒரு 

குழுவினர் வெற்றி பெறமுடிகிறது. 

மாதிரி 22. ஒரு பொருள் 24 ராத்தலிகள் அளவுள்ள ஒரு 
விசையினால் செயல்படுத்தப்பட்ட பொழுது 84 அடிதூரம் 
சென்று 18 அடி/வினாடி வேகத்தைப் பெறுகிறதெனில், அதன் 
பொருண்மையைக் காண்க. 

தீர்வு: பொருளின் பொருண்மை * என்க. 

பொருளானது ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டு 54 அடி தூரத்தில் 
18 அடி/வினாடி வேகத்தைப் பெறுகிறது. 

“4=0,S = 54,V= 18,4 =? 

v? =u? + Qas 

18° = O + 2a (54) 

ae ~ - - அடி/(வினாடி)” 

பொருளில் செயல்படுத்தப்பட்ட விசை ஈ - 24 ராத்தலிகள், 
௨ - 7 என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து , 

71% 8 24 

1 - 8 ராத்தல்கள்,
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மாதிரி 23. 15 கிராம் எடையுள்ள ஒரு விசை 887 கிராம் 

பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருளின் மீது 10 வினாடிகளுக்குச் 

செயல்படுகிறது. பொருள் அமைந்துள்ள திசை வேகத் 

தையும், இந்த நேரத்தில் அது சென்றுள்ள தூரத்தையும் 
காண்க. 

தீர்வு: [- 15 கிராம் எடை - /5சடைன்கள் 

- 15 4981 டைன்கள், 

m = 827 கிராம்கள். 

[/- 10 வினாடிகள். 

2 - ஈ௭ என்னும் சூத்திரத்திலிருந்து, 

F 
a= 

m 

_ 15 x 981 
“B27 

45 Oe .u8./(al@y.)*. 

10 வினாடிக்குப் பீன் பொருளின் வேகம் v crafle, 

y=u-+at 

= O + 45 x 10 

= 450 செ.மீ,/(வினாடி) 

10 வினாடிகளில் பொருள் சென்ற தூரம் 5 எனில், 

S=ut+ 4a? 

=O+4x 45 x 10° 

2250 செ.மீ, 

௫ த: கி. மீட்டர். 

ர் 

மாதிரி 24. ஈ பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் 4 உயரத்தி 

லிருந்து கீழே விழுகிறது. அது மணலில் 4 ஆழத்திற்குத் 
துளைத்துச் சென்ற பின் ஓய்விற்குக் கொண்டுவரப்படுகிறது. 

h ் ட 
மணலின் சராசரித் தடை 18 (1 + ra கதுனியலகுகள் என்று 

காட்டுக. 

தீர்வு: பொருள் தரையை வந்தடையும் போது அதன் 

வேகம் ? என்க,
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இங்கு ௨ - பொருளின் தொடக்க Gash = 09 

ச - பொருளின் முடுக்கம் - ஈர்ப்பு முடுக்கம் - ர 

S = பொருள் சென்ற தூரம் - 4. 

ர 5 ரூ கரடி 

ர: ப/ நேர். 

பொருளானது மணலுக்குள் ,/ 227 தொடக்கவேகத்துடன் 
துளைத்துச் செல்கிறது. மணலுக்குள் ர தூரம் சென்றபின் அதன் 
இறுதி வேகம் பூச்சியமாகிறது, மணலின் எதிர்த்தடையால் 

ஏற்படும், பொருளின் எதிர்முடுக்கம் ரீ என்க. 

அதாவது, J gth; v=0,S=d,a=— f 
” - ம” 4 82 என்னும் சூத்திரத்திலிருந்து, 

0- (/ 20) 27௪ 
=2 gh ~ 2 fd 

பக், 
4 

். மணலின் எதிரழுத்தம் - பொருண்மை 5 எதிர்முடுக்கம் 

ட்ப 
ர் 

இவ் வெதிரழுத்தமானது, மனலின் சராசரித் தடைக்கும், 

பொருளின் எடைக்குமுள்ள விளைவு விசையாகும், 

மணலின் சராசரித் தடை = 8 என்க. 

பொருளின் tar = W = my 

மணலின் சராசரித்தடை மேல் நோக்கியும், பொருளின் எடை 

கீழ்நோக்கியும் செயல்படுமாகையால், இவற்றின் விளைவு 

விசை : £- 12 ஆகும். 

உட. sh ர இ. ௪] 

R= mg + RR 

mg (1 +4)
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அதாவது, மணலின் சராசரித் தடை 

ஜா (1 +H) ச ஈர்ப்பல்குகள், 

h 
= €i1 +7) தனியலகுகள் . 

மாதிரி 25. 2 அவுன்சு பொருண்மையுள்ள ஒரு துப்பாக்கிக் 
குண்டு 1000 அடி/வினாடி வேகத்துடன் சுடப்பட்டு 180 அடி 

தூரத்திலுள்ள ஒரு குறியை ; வினாடியில் தாக்குகிறது. காற்றின் 
சராசரித் தடையைக் காண்க. 

தீர்வு: 

॥- குண்டின் தொடக்க வேகம் - 1000 அடி/( வினாடி) 

பி - குண்டு சென்ற தூரம் : 180 அடி, 

[ - குண்டு எடுத்துக் கொண்ட நேரம் - 3 வினாடி, 

2 குண்டின் முடுக்கம். 

பி 874 2௦1 என்னும் சூத்திரத்திலிருந்து, 

180 = 1000 (4) + 44(d) 

= 500 + = 

.G = — 820 

a = — 2560. ‘ 

குண்டின் எதிர்முடுக்கம் = — 2560 அடி /(வினாடி )“. 

காற்றின் தடை - எதிர்விசை - 18 

ஆனால், ஈ- குண்டின் பொருண்மை = 2 அவுன்சு 

=2x (5 77) 

= ; IT HSM. 
காற்றின் தடை - 14% 2560 - 820 ராத்தலிகள் 

820 
= fe” = 10 ராத்தல் எடை. 

மாதிரி 26. மிதிவண்டியுடன் 800 ராத்தல் எடையுள்ள 
ஒரு மிதிவண்டி போட்டி 16 அடி/(வினாடி) வேகத்தில் தனது 

மிதிவண்டியை ஓட்டிச் செல்கிறுன். அவனுடைய இயக்கத் 
7 க
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திற்கு எதிரான மொத்தத் தடை 10 ராத். எடையெனில், 

அவன் மிதிப்பதை நிறுத்தியபின் ஓய்விற்கு வருமுன் எவ்வளவு 
தூரம் செல்வான் ? 

தீர்வு: 8 - மிதிவண்டியுடன் : அவனுடைய பொருண்மை 

ஈ 500 ராத். 

ச: மிதிவண்டியின் இயக்கத்திற்குத் தடை 

- 10 ராத், எடை 

= 10 x 82 = 820 ராத்தலிகள் , 

மிதிவண்டியின் எதிர் முடுக்கம் ர எனில், 77 - ஈர சூத்திரத் 
திலிருந்து, 

a= 

& 
31
3 

3 

20 

* $ அடி/(வினாடி)”, 
இப்பொழுது, ௨- 16,ஈ---$) இறுதிவேகம் - 0; 

| 
ம 

9” மூ 20 

O = 16°42(—8)S 
ட். 18S = 163 

S = 80 

மிதிவண்டி யொட்டி செல்லும் தூரம் - 80 அடி. 

மாதிரி 27. 800 டன்கள் எடையுள்ள ஒரு தொடர்வண்டி 
ஓர் இயந்திரத்தினால் 1/150 என்னும் சரிவில் மல் முகமாக 
இழுத்துச் செல்லப்படுகிறது, இயந்திரத்தின் வேகத்திற்கு 
எதிரான தடை மாறிலியாகவும், தொடர்வண்டியின் எடையில் 

ஸீ பாகத்திற்குச் சமமாகவு முள்ளது. தொடர்வண்டி 8 அடி/ 

(வினாடி) முடுக்கத்துடன் சென்று கொண்டிருந்தால், இயந்தி 
ரத்தின் உண்மையான இழுவிசையைக் காண்க, 

தீர்வு 

m= தொடர்வண்டியின் பொருண்மை 

= 800 டன்கள் - 800 % 2240 ராத்தல்கள் 

8 - வண்டியின் ழுடுக்கம்



இயக்க விதிகள் 99 

- 8 அடி/(வினாடி)” 

௮ இயத்திரத்தின் விளைவு இழுவிசை 
= ma 

- 800 % 2240 % 8ராத்தலிகள், 

900 x 2240 ராத்தலிகள். 

தடை 6800 % 28240 ராத்தல்கள் எடை 

ay X 800 % 2840 % 88 ராத்தலிகள் 

240 % 2240 ராத்தலிகள். 

| 
| 

சரிவின் காரணமாக இயந்திரத்திற்கு ஏற்படும் தடை - 

சாய்தளத்தில் தொடர்வண்டியின் எடையின் கீழ்முகக் கூறு 

HH mg sin & (sin 4 = efla;j = 7},) 

ய 800) 2840 ௦ 1 ராத்தல்கள் எடை 

= 2x 8840 ராத், எடை 

॥ 2 ௩ 2240௩ 88 ராத்தலிகள் 

64 62240 ராத்தலிகள். 

மொத்தத்தடை - (240 568240 4 64% 8240) ராத்தலிகள் 

= 304 ௩ 9240 ராத்தலிகள், 

|| 

இயந்திரத்தின் உண்மை இழுவிசை - விளைவு இழுவிசை 

4 மொத்தத் தடை 

= (901 x 2240 + 304 x 3240) ராத்தலிகள் 

௪ ௪240 % 1204 ராத்தலிகள் 

_ 2240 x 1204 
= 32 

2240 x 1204, 
= “3a x 2250 ன எடை 

= 5875 டன் எடை, 

  ராத்தல்கள் 

மாதிரி 28. கிடைத்தளத்துடன் _€ கோணத்தில் சாய்ந் 
துள்ள ஓர் உராய்வுடைய சாய்தளத்தின் மீது கீழ்முகமாக ஒரு 
துகள் நழுவிச் செல்கிறது. உராய்வுக் குணகம் ம எனில் 
துகளின் இயக்கத்தை நிர்ணயிக்கவும்
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துகளின் பொருண்மை 
1 என்க. எனவே, அதன் 
எடை 2 நிலைக்குத்தாகக் 
கீழ் நோக்கிச் செயல்படும். 

சாய்தளத்தின் எதிர்விசை 

2 சாய்தளத்திற்குச் செங் 

குத்தாகச் செயல்படும். 

பொருள் தளத்தின் மீது கீழ் 
முகமாக நழுவுவதால், 

உராய்வு விசை ஷ£ மேல் 

படம் 27 முூகமாகச் செயல்படும். 

  

தளத்தின் சாய்வுக் கோணம் & 

சாய்தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசையில் துகளுக்கு 

இயக்கம் கிடையாதாகையால் இத்திசையிலுள்ள விசைகள் 

விளைவு நீக்கம் செய்யப்படவேண்டும். 

& R = mgcos &% ‘ies ate (1) 

துகள் சாய்தளத்தில் கீழ்முகமாக நகருவதால், தளத்தின் 

வழியே துகளின் விளவுவிசை கீழ்முகமாகயிருக்கும். 

2, கீழ்முக விளைவுவிசை - 12 810 4 -- eR. 

துகள் சாய்தளத்தில் 7 என்னும் முடுக்கத்துடன் கீழ்முகமாக 

நகர்ந்து சென்றால், இக்கீழ்முக விளாவுவிசை ஈழம் க்குச் சம 

மாகும். 

ட்டா mgsin & 22 

= mg sin & — Amgcos & 

= mg (sin X — 2 COS 4) 

அல்லது, f = g(sinX — 008 4) owe we (2) 

தளத்தின் மீது / தூரத்திற்கு நழுவியபின் துகளின் திசை 
வேகம் * எனில், 

4 O,S=1,f=f,v= Ve 

vouw+ 27s 

= O+ 22 (sin & — pcos X). 1 
“Y= VN 2Qe7qsinx—pcosx)  «. (8)



இயக்க விதிகள் 101 

(2), (3) ஆகிய சமன்பாடுகள் துகளின் இயக்கத்தை 
நிர்ணயிக்கின்றன. 

குறிப்பு 2: துகள் சாய்தளத்தின் மீது மேல்முகமாக வீசப் 
பட்டால், ஈர்ப்புச் சக்தியின் காரணமாக அதன் இயக்கத்திற்கு 

ஏற்படுகின்ற எதிர்முடுக்கம் ச (8 4 4 ௨008 4) ஆகும். 

மாதிரி 29. ஒரு தொடர்வண்டி ஓய்விலிருந்கு புறப்பட்டு 
1//100 சரிவில் கீழ்முகமாக ஒரு மைல்தூரம் ஓடுகிறது. 
தொடர்வண்டியின் இயக்கத்திற்கு எதிரான தடை 1 டன்னுக்கு 

8 ராத்தல் எடை வீதத்திலிருந்தால், சரிவின் அடியிலுள்ள 
கிடைத்தளத்தை அடைந்ததும் தொடர்வண்டி கிடைத் 

தளத்தில் எவ்வளவு தூரம் இழுத்துச் செல்லப்படுமென்று 

காண்க, 

தீர்வு: தொடர்வண்டியின் பொருண்மை 7 டன்கள் 

என்க. 

வண்டி சரிவில் கீழ்முகமாக ஓடுவதால், சரிவின் காரண 
மாகக் கீழ்முகத் திசையிலேற்படுகின்ற விசை 

௨ ர ற & ஆகும். 

=m xX 2240 x 32 x டி ராத்தலிகள் 

112 x 32 . . 
( 5 ) ராத்தலிகள்; 

  

உராய்வின் காரணமாக மேல்மிகத்தயை் 

௨ 8 ராத்தல் எடை 

- 81% 88 ராத்தலிகள். 

 கீழ்முக விசாவுவிசை 

  

_ (=F =) —8m % 92 ராத்தலிகள் 

_ MX 82 (119 40) ராத்தலிகள் 

pt A Oe ee x 2 x 72 ராத்தலிகள் 

இவ்விளவு விசையினால் வண்டி பெறுகின்ற முடுக்கும் ஈ 

எனில்,
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ச 82x72 
௪ எ த அடி/(வினாடி)”, 171 

டர 32 x 72 . 
வண்டி ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டு ச ரகக் அடி / 

(வினாடி)” முடுக்கத்துடன் $ - 1 மைல் - 5280 அடிதூரம் 

சென்று கிடைத்தளத்தை அடைகிறது. 

கிடைத்தளத்தை அடையும் போது அதன் திசை வேகம் 
7£ எனில், 

Veow+3as 

5x 
=O0+42x 8 AT x 5280 

_ 64 x 72 x 8280 = 84 x72 x 5280 

கிடைத்தளத்தில் இயக்கத்திற்கெதிரான தடை 

: 8 ராத். டை 

- 87% 88 ராத்தலிகள். 

இத் தடையினாலுண்டாகும் எதிர் முடுக்கம் 

-8% 92 அடி/(வினாடி)“. 
ஆகவே, கிடைத்தளத்தில் , 

  

1 தொடக்க வேகம் - naff 64 x a x 5280 த 

7*-- இறுதிவேகம் - 0 

a= yY@éeh = —8 x 32 

உ - கிடைத்தளத்தில் சென்ற தூரம், 

9 டதத. 

64 x 72 = §280 
O= ——~3———— —- 2% 8x 8x58 

- s = 64. 72 x 5280 
= ax2xexse At
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= = x 3280 a4. 
5 

= 1 | மைல் 
3 

மாதிரி 30. 77£ராத்தல்கள் எடையுள்ள ஒரு தொடர் வண்டி 
1/100 சரிவின் உச்சியிலுள்ள ஒரு நிலையத்தை நோக்கிச் 

சென்று கொண்டிருக்கிறது. திலையத்திலிருந்து / அடி தூரத்தில் 
வேகத்தடைகள் செயல்படுத்தப்பட்டன. இப்பொழுது தொடர் 

வண்டி சரிவில்மேல் முகமாக 17 அடி (வினாடி) வேகத்தில் செல் 

கிறது. உராய்வுத் தடைய எனில், வண்டியை நிலையத்தில் 

நிறுத்துவதற்குத் தேவையான கூடுதல் வேகத்தடை 

Ga a a] ராத்தல் எடை 
2 gl 100 

என்று காட்டு. 

தீர்வு: சரிவின் காரணமாக ஏற்படும் தடை = WX fT 

  

100 

= ர் ராத், எடை 
[00 

உராய்வுத் தடை = wo TTS. THM 

7” வேகத்துடன் சென்று கொண்டிருக்கும் வண்டியை நிறுத்தத் 

தேவையான எதிர்முடுக்கம் 7 எனில், 5” 8-1 2fs என்னும் 

சமன்பாட்டிலிருந்து, 

௦ ராஐ, 
vs 

“ f = “oF 

அதிகப்படியாகத் தேதேவையான வேகத்தடை % ராத். எடை 
யெனில், 

மொத்தத் தடை - (் +o +x) mrs. ToL 

100 

இந்த மொத்த வேகத்தடையினாலேற்படக்கூடிய எதிர்முடுக்கம் 
a 

_-_ க்குச் சமம். 
a °°? 

(07 tat x) 2 ராத்தலிகள்.
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Ww ' v3 
— x = W. — 

| Pars Je 2 
+ vw oh = 

100 2g! 

Vw ல் . Po ——_— சமயல். வ ரது. எடை oe & (a 100 ய த் 

மாதிரி 31. 500 ராத்தல் பொருண்மையுடைய ஒரு 

பொருள் கிடைத்தளத்துடன் 5111 (2) சாய்விலுள்ள ஒரு 
உராய்வுடைய சாய்தளத்தின்மீது கீழ்முகமாக ஓய்விலிருந்து 

நழுவுகிறது. உராய்வின் காரணமாக அதன் இயக்கத்திற்கு 

ஏற்படும் தடை 10 ராத். எடையாகும். புறப்பட்ட இடத்தி 

லிருந்து ரீ தூரத்தில் அதன் திசைவேகம், ௪ - 88 அடி/(வினாடி)”. 
என்ற தற்கோளின்கீழ், * ஈதர் என்று காட்டுக, 

(சென்னை 1967. ஏப்.) 

தீர்வு: 1 - 500 ராத். 

சரிவின் காரணமாக ஏற்படும் விசை - 500% சூ - 25 ராத், 
எடை. 

உராயவுத் தடை - 10 ராத், எடை, 

சரிவில் கீழ் முகமாக விளைவு விசை - (25-10) - 15 ராத். 

எடை ௩ 15 % 828 ராத்தலிகள் 

இவ்வினவு விசையின் காரணமாக ஏற்படும் முடுக்கம் -ர என்க. 
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இந்த முடுக்கத்துடன் அந்த பொருள் ஓய்விலிருந்து 8 தூரம் 
செல்கிறது. 
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மாதிரி 32. நிலைக்குத்தாக இயங்கும் ஒரு கிடைதளத்தின் 
மேல் * பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் வைக்கப்பட்டு, அக் 

கிடைத்தளம் (1) மேல்நோக்கி 7 எனும் மாரு முடுக்கத்துடன், 

(ii) கீழ்நோக்கி / எனும் மாறாமுடுக்கத்துடன், (114) மாறாத் திசை 
வேகத்துடன் நகர்த்தப்படுகிறது. ஓவ்வொரு வகையிலும் 
பொருளின்மீது கிடைத்தளத்தின் எதிரழுத்தத்தைக் காண்க. 

தீர்வு: (1) கிடைத்தளம் மேல்நோக்கி 7 எனும் முடுக்கத் 

துடன் நகர்வதால், பொருளும் அதே முடுக்கத்துடன் மேல் 

தேோக்கி நகரும். 

பொருளின் எடை ஈர நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல் 

படும். பொருளின்மீது கிடைத்தளத்தின் எதிர் விசைத்தாக்கம் 

8, எனில், £, மேல்நோக்கிச் செயல்படும். கிடைத்தளமும், 

பொருளும் மேல்நோக்கிச் செல்வதால் 8, 182 ஆகியவற்றின் 

விளைவு விசைத் தாக்கமாகிய 48, -- 1812 நிலைக்குத்தாக மேல் 

நோக்கிச் செயல்படும். நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியின்படி, 

இந்த மேல் நோக்கிச் செயல்படும் விளவு விசை ஈர க்குச் 

சமமாகும். 

ast ug, R, — mg = mf 

“ R= m (g +f) 

(ii) தளம் கீழ்நோக்கி 7 எனும் முடுக்கத்துடன் நகர்கிறது. 

பொருள்மீது தளத்தின் எதிரழுத்தம் 8, என்க, பொருளின் 

எடை ஈர நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும். தளம் 

கீழ் தோக்கி நகர்வதால், பொருளின் எடை 82 ஆனது 

பொருளின்மீது தளத்தின் மேல்நோக்கிய எதிரழுத்தம் £,ஐ விட 

அதிகமாகயிருக்கும். அதாவது, ஈத) 7) ஆகியவற்றின் கீழ் 

நோக்கிய விளைவு விசை ஈர-- &, ஆகும். கீழ்நோக்கிய 

முடுக்கம் 7 ஆதலின், நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியின்படி , 

mg — R, = mf. 

ஆகும். smsrag, R, = m(g—f) 

இப்பொழுது, ச - 7 எனில், R, - 0 ஆகும். பொருளின்மீது 

கிடைத்தளத்தின் எதிரழுத்தம் பூச்சியமாவதால், பொருளும், 

கிடைத்தளமும் ஒன்றுக்கொன்று எவ்வித அழுத்தமுமின்றி 

இரண்டுமே ஈர்ப்பு முடுக்கத்துடன் கீழ்நோக்கி நகாகின்றன. 

ரீ ச எனில், £, 4 0 ஆகும். பொருளின்மீது கிடைதளத் 

தின் எதிரழுத்தம் பூச்சியத்தைவிடக் குறைவதால், பொருள்மீது
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எவ்வித எதிரழுத்தமும் செயல்படவில்லையெனலாம். எனவே); 
பொருளும், கிடைத்தளமும் ஐஇன்றுக்கொன்று எவ்விதத் 

தொடுகையுமில்லாது இரண்டுமே தனித்தனியாகக் கீழ்நோக்கி 

நகர்கின்றன. 

(11) கிடைத்தளம் மேல்நோக்கி அல்லது கீழ்நோக்கிச் 
சீரான வேகத்துடன் நகர்வதால், 7-0 ஆகும். 4, 
பொருள்மீது கிடைத்தளத்தின் எதிரழுத்தம் -: ஈச ஆகும். 

பயிற்சி 8 

1. ஒரு மாரு விசை 16 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள ஒரு 
பொருளின்மீது செயல்பட்ட 4 வினாடிகளில் 12 அடி/(வினாடி) 
எனும் திசை வேகத்தையுண்டு பண்ணுகிறது. அவ் விசை 
யினைக் காண்க. 

2... டன்கள் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருளை ஒரு மைல் 
தூரத்திற்கு நகரச் செய்து 80மைல்/மணி வேகத்தையுண்டு 
பண்ணக்கூடிய விசை யாது ? 

8... 70 ராத்தல் எடையுள்ள ஒரு மாரு விசை தொடக்கத் 
தில் ஓய்வீலிருக்கும் 112 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள ஒரு 
பொருளின்மீது 10 வினாடிகட்குச் செயல்படுத்தப்பட்டுப்பின் 
விலக்கிக் கொள்ளப்படுகிறது. 15 வினாடிகளில் அப்பொருள் 
சென்ற தூரம் யாது? 

4. 10ராத்தல் பொருண்மை யொன்று ஓய்வு நிலையிலிருந்து 
10 அடி உயரத்திலிருந்து மண்ணில் விழுகிறது. மண்ணிற்குள் 
அது ஒரு அடி ஆழத்திற்குத் துளைத்துச் சென்றதெனில் அதன் 
மீது மண்ணின் சராசரி அழுத்தம் என்ன ? 

5. ஓய்வு நிலையிலுள்ள 80கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு 
பொருள் 218 செ.மீ, உயரத்திலிருந்து மண்ணில் விழுகிறது. மண்ணிற்குள் 109 செ.மீ. ஆழத்திற்குத் துளைத்துச் சென்றபின் 
அ ஓய்வுக்குக் கொண் டுவரப்படுகிறது. அதன்மீது மண்ணின் 
சராசரி அழுத்தம் என்ன ? 

6. ஓய்வு நிலையிலுள்ள 10கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு 
பொருள் 500௪.மீ. உயரத்திலிருந்து சேற்றில் விழுகிறது. சேற்றிற்குள் 25 செ.மீ. ஆழத்திற்குத் துளை த்து சென்றபின் அது ஓய்வுக்குக் கொண்டுவரப்படுகிறது, சேற்றின் சராசரி அழுத்தத்தைக் காண்க.
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7. 6 ராத்தல் எடையுள்ள ஒரு பொருள் தண்ணீருக்குள் 

போடப்பட்டது. கல் நீரினுள் மூழ்கும்போது நீரின் மேல் 

நோக்கிய அழுத்தம் உராய்த்தல் எடையெனில் முடுக்கத்தைக் 

காண்க. 

8. கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் 200 டைன் 

விசையினால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அப்பொருளை ஓய்வு 

நிலையிலிருந்து 64 செ.மீ. தூரம் நகர்த்துவதற்கு எவ்வளவு 

நேரமாகும் ? 

9. ஓய்விலிருக்கும் ஒரு பொருள் 10 ராத்தலி விசையினால் 

4 வினாடிகளுக்குச் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதன் பின்னர் 

அவ்விசை செயல்படாமல் நின்று விடுகிறது, அப்பொருள் 8 

வினாடிகளில் 48 அடி செல்கிறது. அப்பொருளின் பொருண் 

மையைக் காண்க. இப்பொழுது அப்பொருளை 4 அடி தூரத்தில் 

நிறுத்தக்கூடிய விசையிணைக் காண்க. 

10. 800 மீட்/வினாடி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் 

ஒரு துப்பாக்கிக் குண்டு ஒரு மரத்தில் 1 மீட்டர் ஆழத்திற்குத் 
துளைத்துப் பின் நிற்கிறது. மரத்தின் தடை சீரானதெனக் 

கருதி, 200மீட்./வினாடி வேகத்தில் அக்குண்டு மரத்தைத் 

தாக்கினால் எவ்வளவு ஆழத்திற்குத் துணைக்குமென்று காண். 

11. ர திசைவேகத்துடன் சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு 

துப்பாக்கி குண்டு ஒரு நிலையான பலகையைத் துளைத்து $ 

பகுதித் திசை வேகத்தை இழக்கிறது, அதன் பின் அது மற்றொரு 
பலகையைத் துளைத்துக்கொண்டு சரியாக வெளிவருகிறது. இரு 

பலகைகளிலும் தடை சீராகவும் ஒரே மாதிரியும் இருப்பதாகக் 

கருதி, அவற்றின் பருமன்களின் விகிதத்தைக் காண்க. 

12. 200 மீட்./வி, வேகத்துடன் கிடைத் திசையில் சுடப் 

பட்ட 10கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு துப்பாக்கிக் குண்டு 100 

மீட்டர் தூரத்திலுள்ள ஒரு குறியை 5 வினாடியில் தாக்குகிறது. 
காற்றின் தடை சீராகயிருப்பதாகக் கருதி, அத்தடையைக் 

காண்க, 

18, m கிராம் பொருண்மையொன்று 7 கிராம் எடை 
விசையினால் / நிமிடங்கட்குச் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அப் 

பொருண்மை பெற்ற திசைவேகம் oo a £ செ.மீ./வி, என்றும்,  
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என்றும் நிறுவுக, 

14. ஒரு உந்துவண்டி 80 கி.மீ./மணி வேகத்தில் சென்று 

கொண்டிருக்கும்போது வேகத்தடைகளைச் செயல்படுத்தி 16 

மீட்டர் தூரத்தில் நிறுத்த முடியும், அது 40 கி.மீ./மணி 

வேகத்தில் சென்று கொண்டிருந்தால் ௮$த வேகத்தடைகளைப் 

பயன்படுத்தி எவ்வளவு தூரத்தில் நிறுத்த முடியும் 2 

19. 86கி.மீ,/மணி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் 
ஓர் உந்து வண்டியை அதன் வேகத் தடைகளைச் செயல்படுத்து 
வதன் மூலம் 4 வினாடிகளில் நிறுத்த முடியுமெனில், அது 
ஓய்விற்கு வருமுன் செல்லும் தூரத்தைக் காண்க. மேலும், 
அவ்வேகத் தடைகளினால் செயல்படுத்தப்படும் விசை உந்து 

வண்டியின் எடையைப்போல் ச் என்று காட்டு. 

16. ஒரு சாய்தளத்தின் சாய்வு 1/200 $ அதன் உராய்வி 
னால் ஏற்படக்கூடிய தடை டன்னுக்கு 12 ராத்தல் எடை, இச் 
சாய்வின்மேல் 150 டன் எடையுள்ள ஒரு தொடர் வண்டியை 

ஒரு நிமிடத்தில் ழ மைல் தூரத்திற்கு நகர்த்தக்கூடிய விரைவு 
விசையைக் காண்க. 

17. ஒரு தொடர் வண்டி 1/100 சரிவிலுள்ள ஒரு சாய் 
தளத்தின்மீது மீப்பெரு சரிவுக் கோட்டின் வழியே இறங்குமுக 
மாக ஓய்வு நிலையிலிருந்து ஓடுகிறது. தண்டவாளத்தின் தடை 
பயணம் முழுவதும் டன்னுக்கு 8 ராத்தல் எனில், தளத்தின் 
அடியிலுள்ள கிடைத்தளத்தின்மீது தொடர் வண்டி எவ்வளவு 
தூரத்திற்கு இழுத்துச் செல்லப்படும் ? 

18. ஒரு தொடர் வண்டியின் பொருண்மை இயந்திரத் 
துடன் 160 டன்கள். வண்டி ஓய்விலுருந்து புறப்பட்டு 28 
வினாடிகளில் 45 மை/மணி வேகத்தைப் பெறுகிறது. காற்று, 
உராய்வு ஆகியவற்றினால் ஏற்படும் தடை டன்னுக்கு 29 ராத்தல் 
எடை எனில், இயந்திரத்தின் உண்மையான இழுவிசையைக் 
காண்க. 

19. 15 மை/மணி வேகத்தில் ஒரு சமதளச் சாலையில் 
சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு தொடர் வண்டி 1/160 சரிவுள்ள 
ஒரு சாய்தளத்தின் அடியை அடைந்ததும் நீராவி அடைக்கப்
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படுகிறது. உராய்வு முதலியவற்ருல் ஏற்படும் தடை டன்னுக்கு 

14 ராத்தல் எடையெனில், சாய்தளத்தின்மீது எவ்வளவு தூரத் 

திற்கு வண்டி செல்லும் 2? 

20. 150 டன்கள் பொருண்மையுள்ள ஒரு தொடர் வண்டி 

1/75 சரிவுள்ள ஒரு சாய்தளத்தின் அடியில் ஓய்விலிருந்து 

புறப்பட்டு தளத்தின்மீது மேலே செல்லுகிறது. அது 8 நிமிடங் 

களில் 80 மை/மணி வேகத்தை அடைந்தால், இயந்திரத்தின் 

இழுவிசையைக் காண்க. 
(சென்னை பி.எஸ்ஸி. 1966 செப்.) 

கயிற்றின் மூலம் இணைக்கப்பட்ட பொருட்களின் இயக்கம் 

1. டா, ஆகிய பொருண்மைகளுடைய இரு துகள்கள் 

ஓர் இலேசான, வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு 

இலேசான நீளியல்பற்ற கயிற்றின்மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன . 

இத் தொகுதியின் இயக்கத்தை விவரிக்கவும். கயிற்றின் இழு 

விசையையும் காண்க. 

இரு பொருட்களும் ஓரே கயிற்றின் 

மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன வாகை 

யால், இரண்டுக்கும் பொதுவான 

முடுக்கத்துடன் ஓன்றுமேல் நோக்கியும் 

மற்றொன்று கீழ்நோக்கியும் நகரும், 

எனவே, எந்தக் கணத்தில் அவற்றின் 

வேகங்கள் சம அளவினதாகயிருப்ப 

தோடு, இரண்டும் நகர்ந்துள்ள தூரங் 

களும் சமமாகயிருக்கும். மேலும், வழ 

வழப்பான கப்பியின் வழியே தாராள 

மாகச் சென்றுவரக்கூடிய ஒரு நீளியல் 

பற்றக் கயிற்றின்மூலம் இரு பொருட் 

களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் கயிறு 

முழுவதும் இழுவிசை சீரானதாகயிருக் 

கும். இச் சீரான இழுவிசையை T 

என்க. 

  

m, > m, என்று கொள்க, பொருட்களின் எடைகளாகிய 

m,2,M,g என்பன நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும், 

ஒவ்வொரு பொருளின்மீதும் கயிற்றின் இழுவிசை 7 மேல்
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தோக்கிச் செயல்படும். பொருட்கள் சமனற்ற எடைகளுடன் 
இருப்பதாலும், கப்பி வழவழப்பாகயிருப்பதாலும் அவை ஒன்றை 

யொன்று சமநிலையில் தாங்க முடியாது. எனவே, கனமான 

பொருள் (7,) கீழ்தநோக்கியும், இலேசான பொருள் (1,) மேல் 
நோக்கியும் நகரும், அவற்றின் பொதுவாக முடுக்கம் 7 என்க, 

பொருள் 7ஈ, கீழ்தோக்கி நகருவதால் ஈ; ஜூ ஆகயிருக்கும், 
எனவே, 1,இல் செயல்படும் கீழ்நோக்கிய விசை m,g—T 
ஆகும். நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியின்படி, 

mj, =m,g—T ne ன (1) 

இதுபோல், பொருள் ஈ, மேல்நோக்கி தகருவதால், 

1727-70 ஐ wee ea (2) 

a (m, + m,) f = (m, —- m,)g 

(m, — m2) g 

m, + m, 
கூட்டவும், 7 

(1) இலிருந்து 7 - ஈ, 2. ஈட 

(Cm — m,) 

m, + m2 

mM, — mM, 

=m, sf வ 1 

=mg—m,. of 

=mg [ee chm, — m, + =| 
m, + Mm 

— 2m, m, 

=( m, Wi, )s 

; குறிப்பு 1. கப்பியின் இருபுறமும் கயிற்றின் இழுவிசை 
கப்பியை அழுத்துமாகையால் கப்பயின் மீது அழுத்தம் 
2 க்குச் சமமாகும் 

Sant ட a 4mm “உ கப்பியின் மீது அழுத்தம் 8 - OT — [2M = m, + m,}®
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குறிப்பு 2. இரு பொருட்களின் எடைகள் 7, ஐ, எனில், 

W, = mM, 8g, Ww, = 7912 £ ஆகும். 

“கயிற்றின் இழுவிசை 7 - oe ) 
2 

ட 2m, 8. m,g 

m,g + mM, g 

“அட்வுட்? இயந்திரம் (490008 148௦110௦) 

ஒரு அகலமான கிடைத்தளத் தாங்கி (4)யின் மேல் 

நிலைக்குத்தாக நிற்கும் ஒரு நீளமான சட்டத்தின் (8) நுனியில் 
ஒரு இலேசான , வழவழப்பான கப்பி (6) யொன்று பொருத்தப் 

பட்டுள்ளது. இச் சட்டமானது நீளத்தை அளவிடக்கூடிய 

வாறு அளவுக் குறியிடப்பட்டிருக்கும். சட்டத்தில் ஒரு: பக்க 
மாக நீட்டிக் கொண்டிருக்குமாறு மேலே ஒன்றும் (2), அடியில் 

ஒன்று (0) மாக இரு மேடைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. 
இவ்விரு மேடைகளும் சட்டத்தில் எந்த இடத்திலும் பொருத்தக் 

கூடியவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தவிர, மேலேயுள்ள 
மேடையைந் திடீரென நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கித் திருப்பி - 
விட முடியும். இவ்விரு மேடைகளுக்குமிடையே வளசாயம் (8) 
ஒன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வள்யத்தையும் சட்டத்தில் 
எந்த இடந்திலும் பொருத்திக் கொள்ளலாம். 

கப்பி வழியே செல்லும் ஒரு இலேசான வழவழப்பான 

கயிற்றின் இரு முனைகளிலும் இரு சம எடை (44) கள் இணைக்கப் 
பட்டுள்ளன. மேடைகளும் வையமும் இருக்கின்ற பக்கத்தி 

லுள்ள எடை M வகாயத்தின் வழியே தங்குதடையிற்றி செல்லக் 

கூடியதாயிருக்கும். இந்த எடையின் மேல் வள௱யத்தினுள் 
நுழைய முடியாதவாறு சற்று விரிவான ஆனால் எடையில் 
குநைந்த 1 எனும் சிறிய மேலெடை. யொன்று வைக்கப்பட் 
டுள்ளது. ஒன்றின் மேலொன்றாக வைக்கப்பட்ட இவ்விரு 

எடைகளும் மேலேயுள்ள மேடை (2) யின் மேல் வைக்கப் 
பட்டுள்ளன.
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இரு மேடைகளும், வளாயமும் தக்க 
இடைவெளிலிருக்குமாறு பொருத்தப் 
பட்டு, அவற்றிற்கிடையே யுள்ள தாரங் 
கள் அளவிடப்படுகின்றன. 14 என்ற 
எடையையும் ஈட என்னும் சிறிய 

        
   

2       
   

    

aa
y 

ம = 
2 

ஞு
 

ட 
பல

பட
 ப
ட
ப
ட
 பழ
ம 

  

   

மேலெடையையும் தாங்கி நிற்கும் A rin} lp 

2. என்னும் மேடை திடீரென கீழ் ் ் 
தோக்கிக் கவிழ்ந்த நிலையில் திருப்பி ae 
விடப்படுகிறது. இம் மேடையின் 
மேலுள்ள மொத்த ‘oropt. (M + m) 
கயிற்றின் மறுமுனையிலுள்ள எடை 8ீ-ஜ 
விட அதிகமாயிருப்பதால் கீழ்நோக்கி 
நகரத் தொடங்கும், அதே தருணம், 
மறுமுனையிலுள்ள எடை மேல் நோக்கி 
நகரத் தொடங்கும். இவ்வெடைகள் 
சமமான முடுத்துடன் நகரும், இச்சம 
முடுக்கம் 7 எனில் 

    ॥ H
N
N
 

OT
T 

படம் 29 

_ (t+ m)—M 7“ சேர 8 
a? m 
“2M +m’ ® 

ஆகும். (8 ரட் என்ற எடைத்தொகுதி வகாயத்தை 
(R) அடைந்தவுடன் மேலெடை வள்யந்தினுள்நுழைய முடியாத 
படியால் வசாயத்தின் மேலேயே தங்கிவிடும், எடை ரீ மட்டும் 
வள்யத்தினுள்ளே நுழைந்து சென்று மேடை டுவின். மேல் 
போய் நிற்கும். எடை 14 வகசாயத்தினுள் நழைந்த பின் 
கயிற்றின் இரு முனைகளிலும் எடைகள் சமமாகயிருக்கு மாகை 
யால் எடை ரீ வளையத்திலிருந்து மேடை ட வரை சீரான 
வேகத்துடன் செல்லும், வளையத்திலிருந்து கீழ்மேடை 0 வரை 
யுள்ள தூரம் 5 என்றும், மேல்மேடை மி யிலிருத்து வகாயம் 
வரையுள்ள தூரம் $,) என்றும் கொள்க. எடை நீர ஆனது 
வளையத்தினுள் நுழைந்தது முதல் கீழ்மேடை 0 ஐ அடையும் வரை எடுத்துக் கொண்ட நேரத்தை மிகத் துல்லியமாகக் கணக் 
கிடவும். இக் கால இடைவெளியை ர என்று கொள்க. 

(M +m) என்னும் எடைத்தொகுதி டு தொடக்கவேகத் 
துடன் புறப்பட்டு, ரி முடுக்கத்துடன் மேல்டமேடை சஜ அடை 
யும் போது திசைவேகம் 1 என்று கொள்க.
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லர மீ சரிடி 

=O+ 2fS, 
- 278. 

இதன் பின்னர், எடை iM ஆலாது ॥-- ஐத் தொடக்க 

வேகமாகக் கொண்டு 1 நேரத்தில் சீரான வேகத்துடன் $ 

  

தூரத்தைக் கடக்கின்றது. எனவே, $ - ॥/ ஆகும். 

aoe vr 

= BFS, 4, 

எக ரு தடி 

(2M +m) S? 
Bon SP 

இத்தொடர்பிலிருந்து ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஈயின் மதிப்பைக் 

கணக்கிடலாம். இவ்வாறு அட்வுட் இயந்திரமானது ஈர்ப்பு 

முடுக்கத்தின் மதிப்பைக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது. ஆனால், 

இவ்வியந்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகின்ற ஈர்ப்பு முடுக்க 

மதிப்பு துல்லியமாக யிராது$ தோராயமாகவேயிருக்கும். 

காரணங்கள் வருமாறு : , 

1. தப்பியின் எடை கணக்கீட்டில் சேர்த்துக்கொள்ளப் 

படவில்லை. முற்றிலும் எடையேயில்தாத கப்பி யென்பது 

கற்பனையாகும். ஆகவே, எடையற்ற கப்பி யென்பது அறி 

முறையில் ஒப்புக் கொள்ளக்கூடியதாயிருக்குமே யொழிய நடை 

முறைக்கு ஒவ்வாததாகும். ஆகவேவே கப்பியின் எடையின் 

காரணமாக, எடை எத்துணை சிறியதாகயிருப்பினும், யின் 

மதிப்பீட்டில் சிறிதளவேனும் மாறுபாடிருக்கும். 

2, முற்றிலும் வழவழப்பான கப்பி யென்பதும் நடைமுறை 

யில் காணப்படாத ஒன்றாகும். எவ்வளவு வழவழப்பான கப்பி 

யாயிருந்த போதும் அது சிறிதளவேனும் உராய்வுத் தடை 

யுண்டு பண்ணக்கூடியதாகவே யிருக்கும், எனவே, கப்பியின் 

உராய்வுத் தடையின் காரணமாகவும் உயின் மதிப்பீட்டில் 

சிறிதளவு மாறுபாடு இருக்கலாம், ஆனால், இக் குறைபாட்டை 

உராய்வுத்தடைக்குச் சமமான மற்றொரு மேலெடையைச் 

சேர்த்துச் கொள்வதன் மூலம் நீக்கிவிடலாம். இதற்கு 

“Cp pritiay Gunde eor.?? (Friction Rider) என்று பெயர், 

8
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8. எடைகள் நகரும் போது காற்றின் தடையின் காரண 

மாக அவற்றின் வேகம் சிறிதளவு தடைப்பட்டிருக்கலாம். இத் 

தடை புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளதால் யின் மதிப்பீட்டில் சற்று 

வித்தியாசமிருக்கலாம். 

4, எடைகள் மிகக் குறுகிய தூரங்களே நகருவதரல் 

நேரக் கணக்கீட்டிலேற்படும் சிறு தவறும் ர யின் மதிப்பீட்டைப் 
பெரிதளவில் பாதிக்கும். 

மேற்கூறப்பட்ட குறைபாடுகளிண் காரணமாக அட்வுட் 
இயந்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடிப்படுகின்ற ஈர்ப்பு முடுக்க 
மதிப்பு துல்லியமாக யிருப்பது ஐயப்பாடுடையதாகின்றது. 
இருப்பினும், பழமைச் சிறப்பின் காரணமாக இவ் வியத்திரம் 
Har 2H கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

மாதிரி 33, 4 அவுன்சு பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் 
ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு கயிற்றின் 
மூலம் அதைவிடவும் அதிகமான பொருண்மையுடைய ஒரு 
பொருளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, பொருட்கள் இயக்கத்தில் 
விடப்பட்டு 8 விடிகட்குப் பின் கயிறு வெட்டிவிடப்பட்டது, 
இதன் பின்னர் முதல் பொருள் ்” அடி தூரம் உயரே சென்று 
பின் கீழே இறங்கினால், இரண்டாவது பொருளின் பொருண் 
மம்யைக காணக,. 

தீர்வு: இரண்டாவது பொருளின் பொருண்மை * அவுன்சு 
என்க. 

பொருட்களிரண்டும் 0 தொடக்க வேகத்துடன் 8 வினாடி 

கட்கு இயக்கத்திலிருக்கின்றன. மூன்று வினாடிகட்குப்பின் 
அவற்றின் வேகம் / என்றும், அவற்றின் இயக்கத்தின் முடுக்கம் 

நீ என்றும் கொள்க, 

கயிறு வெட்டப்பட்டபின் 4 அவுன்சு பொருளின் மேல் 
தோக்கிய வேகம் /; அது மேல் நோக்கிச் சென்றதூரம் - is 

அடி ; இப்பொருள் தன்னிச்சையாக மேல்நோக்கிச் செல்வதால் 
அதன் இயக்கத்திற்கெதிரான முடுக்கம் - த, 

அதாவது, 1 தொடக்கவேகம் - ப 

? - இறுதிவேகம் - (9 

16 
8 தூரம் ௪ “9 அடி.
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8 - முடுக்கம் - --ர - 4 92 அடி/(வினாடி”, 
v= ut ர 

O=#—2 x 82x ஆ 

ழீ 54x 16 

9 

32 
1 us 2 அடி/(வினாடி) 

0 தொடக்க வேகத்துடன் புறப்பட்ட பொருட்கள் 8 வினாடிகளில் 

“= = அடி/(வினாடி) என்ற தொடக்க வேகத்தைப் பெற்றுள் 

ளன. எனவே, 7 என்பது இரு பொருட்களுக்குமுள்ள பொது 

வான முடுக்கமெனில், 

9 ஏம 

என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து, 

82 
— =0+4 (8) 
3 

ட 82 a 
அல்லது; 7 --5- அடி/(வினாடி)”, 

Od, f= Mahe; 
m +m, 

இங்கு 7, - பெரிய பொருள் -- m soy. = 3 ராத்தல், 

ரர: சிறிய பொருள் - 4 அவு. - a ராத்தல். 

உட 
. 76 16 

tn 
te + 16 

x 98   

= m—4 x 82 

+ 
  

1 4 

a2. =A. gp 

9 1-4 
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8m = 40 

m= 5 அவுன்சு. 

மாதிரி 34, 17, 7 என்னுமிரு எடைகள் ஓர் இலேசான, 

வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஓர் இலேசான 
நீளியல்பற்ற கயிற்றின்மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளனஃ, கம்பி 

யானது நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி ஈர்ப்பு முடுக்கத்துக்குச் 

சமமான முடுக்கத்துடன் நகர்த்தப்பட்டால், கயிற்றின் இழுவிசை 

4ww' 
என்று காட்டு, 

W+W’ ள் ® 

  

தீர்வு: W> W' என்று கொள்க, 
எனவே, [7 கீழ்நோக்கியும்; 777” மேல் 

தோக்கியும் நகரும். கப்பி அசையாம 

லிருந்தால் இரு எடைகளும் ஒரே 
முடுக்கத்துடன் நகரும். கப்பி மேல் 

தோக்கி ச முடுக்கத்துடன் நகர்வதால் 

இரு எடைகளின் முடுக்கங்களும் மாறு 

படும், W,W' ஆகிய எடைகளின் மாறு 

பட்ட இம்முடுக்கங்கள் முறையே ரீ 7” 

என்று கொள்க. 

கயிற்றின் இழுவிசை 7' என்க. 

4” கீழ்நோக்கி ரீ முடுக்கத்துடனும், 
கப்பி மேல்நோக்கி ர முடுக்கத்துடனும் 
நகருவதால், கப்பியைப் பொறுத்து படங் 30 

8-இன் கீழ்நோக்கிய முடுக்கம் - 7- 2, இதுபோல் இன் 
கப்பியைப் பொறுத்த மேல்நோக்கிய முடுக்கம் =f'—g 
கப்பியைப் பொறுத்த இவ்விரு முடுக்கங்களும் அள்வில் சமமாக 
யிருக்க வேண்டும். 

  

ரத வழி புஜ 

அல்லது, f—f = 2g wae wae (1) 

77 எடையின் பொருண்மை - டன. அதன் முடுக்கம் - 7 
8 

* எடையின் கீழ்நோக்கிய விசை - 11. 7, 
g
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ஆனால் 17”*எடையின் கீழ்நோக்கிய dor = W—T 
. WwW. W—T) T ராவ டடத க எக் [உ க அல்லது, 7 ஜு (1 

இதுபோல், 7 ந” - ர்க தி 
g . 

அல்லது, 7” எண்மர Dass a 

  

w’ Ww’ 

Fuerur® (1)Qe& Qbudtyssarh பிரதியிடவும். 

T T 
வெர் 1ம் 1 —g— | ர; 8 (ஸு ] ச 4 7] 8 

T T 
— —i-1 — = 2 
Ww’ ப W 

T T 
a — =4 
Ww’ ப W 

T ‘coe fi 
wh’ 

ல 4ww’ 
ang, T= —— 
— ராப ஜு 

மாதிரி 35. இரண்டு இலேசான நீளியல்பற்ற கயிறுகள் 
ஒரு சிறிய வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்கின்றன. ஒரு 
புறம் அவை 8 ராத் $ 4 ராத். பொருண்மைகளுள்ள பொருட் 

களுடனும், மறுபுறம் அவை $£ ராத். பொருண்மையுள்ள பொரு 
ளூடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இத் தொகுதியின் முடுக்கத்தை 

யும், கயிறுகளின் இழுவிசைகளையும் காண்க. 

தீர்வு: 4 ராத், 9 ராத். பொருட் 

கள் கீழ்நோக்கியும், 5 ராத். பொருள் 

மேல் நோக்கியும் நகரும். இவற்றின் 
பொதுவான முடுக்கம் 7 என்க. 

4 ராத், பொருள் இணைக்கப்பட் 

டுள்ள கயிற்றின் இழுவிசை 7 என்றும், 

8 ராத். பொருள் இணைக்கப்பட்டுள்ள 
கயிற்றின் இழுவிசை 37%; என்றும் 

கொள்க. 

  

4 ராத் $ 8 ராத். பொருட்களின் கீழ் 

நோக்கிய மொத்த விசை (4-7) படம் 3!
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1 (92 -4,) ஆகும். 

“. (48- T,) + (3g — T.) = 7f 

அதாவது, 7ச- (7142) - ரர saa wi (1) 

இதுபேரல், 58 ராத். பொருளின் இயக்கத்திலிருந்து, 

(T, + T,) — 5g = of ws ves (2) 

(1), (8)ஜக் கூட்டுக. 

ஜெ - 127 

82 16 அல்லது, *- G= “ஏ - “2” அடி/(வினாடி)*. 

(1) இலிருந்து, 7ச-- (047) - Uf 7, 4 

Gugys, T,: T, = 4g: 8g = 4:3 

மாதிரி 36. ஒரு இலேசான கயிறு ஒரு இலேசான கப்பியின் 
வழியே செல்கிறது. அதன் ஒரு முனையில் 2 என்னும் ஒரு 

பொருண்மையும், மறுமுனையில் ஒரு இலேசான கப்பியும் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இரண்டாவது கப்பியின் வழியே 
மற்றொரு இலேசான கயிறு செல்கிறது. இக் கயிற்றின் நுனி 
களில் £,9 (82 0) என்னும் பொருண்மைகள் இணைக்கப் 
பட்டுள்ளன. இத்தொகுதி ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டால், £ எப் 
போதும் ஓய்விலிருக்க வேண்டுமானால், 

4 1... இழ 
உட ௪ 

என்று திறுவுக,
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தீர்வு: இரண்டாவது கம்பியா 
அதன்மீது செல்லும் கயிற்றின் அழுத் 

தத்தின் காரணமாகக் கீழ்நோக்கி 
நகரும், இதன் கீழ்நோக்கிய முடுக் 

கம் ), எனில் 2;இன் மேல்நோக்கிய 
முடுக்கம் 7, ஆகும். 

02.8 ஆகையால், டு கீழ் 
நோக்கியும் நகரும், இவற்றின் 

பொது முடுக்கம் 7 எனில், முதல் 
கப்பியைப் பொறுத்து இன் மேல் 

நோக்கிய முடுக்கம் - 5, 

R ஓய்விலிருக்க வேண்டுமாயின் , 

  

fi-h=0 
அல்லது, fy = Jy 

படம் 32. முதல் கப்பியைப் பொறுத்து 0-வின் 

முடுக்கம் - 7, 4 1, 2/7 (ஏனெனில் 

1-2) முதல், இரண்டாவது கயிறுகளின் இழுவிசைகள் 

முறையே 7, 7, என்க. 

T,— Pg = Pf, ய wee ves (1) 

QOg—T,=2,27, .. #3 tea (2) 

T,—Rg = R.(O)O eee ais (9) 

72 = Rg. 

இப்பொழுது இரண்டாவது கப்பியின் இயக்கத்தைக் கருதுக. 

T,—2T, =0.0,)=0. 

.. QT, = 2T, = 2Rg. 

(8) இலிருந்து, 0-1) - 894, 
உ ன வந்திட மம் ப Qg—-Rg _ (Q—R) 

oe 1. 20 20 20 2 

2 (0-8) (1) இலிருந்து, 2Re— Pe = Be, 
P (Q—R) 

2R— P= “தட 

அல்லது, 4QOR—2PQ=P)—PR. 

அதாவது, 408-120 -9820 
4 + i _ 3 

P Q R. 
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மாதிரி 36. ஒரு இலேசான வழவழப்பான கப்பியின் 

வழியே செல்லும் ஒரு இலேசான நீளியல்பற்ற ஒரு கயிற்றின் 

மூலம் இரு பொருட்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் நசீ 

பொருண்மையுடைய ஒரு பொருள் கீழ்நோக்கி இறங்கும்போது 

அத்தொகுதியின் முடுக்கம் 7என்று காணப்பட்டது. இப்பொழுது 

அப்பொருளிலிருந்து 11 பொருண்மையுள்ள ஒரு பகுதி எடுக்கப் 

பட்டபோது அது 7 எனும் அதே முடுக்கத்துடன் மேல்நோக்கிச் 
செல்கிறது. 

m= 

என்று நிறுவுக. 

தீர்வு : மற்றொரு 
பொருண்மை 7 என்க. முதல் வகை 
மல், அதாவது ]ர கீழே இறங்கும்போது 
சுயிற்றின் இழுவிசை 7, என்க. Mg, 
£ச ஆகிய எடைகள் நிலைக்குத்தாகக் 
கீழ்நோக்கியும், கயிற்றின் இரு பகுதி 
களிலும் 7', மேல்நோக்கியும் செயல் 
படும். பொதுமுடுக்கம் 7 ஆகையால் 
இயக்கச் சமன்பாடுகள் வருமாறு : 

4 Mef 

(g +f)? 

பொருளின் 

  

நித்த இட ண நதித் 
ரு மற nat BE 

T, — Pg = Pf ஃ 1 சி (௪-7) 
storGes, P(g + f) = M(g —f) 

5 _ M(g —f) 
ane (ச) 

  

இப்பொழுது ரீஇலிருந்து 1 எனும் 

பொருண்மை எடுக்கப்பட்டபின் இரு 

முன்களிலுமுள்ள எடைகள் (சீ -- 1)2, 
2௪ ஆகும், இப்பொழுது, (44-10) 
பொருண்மை மேல்நோக்கியும், 2 கீழ் 

நோக்கியும் 7 முடுக்கத்துடன் செல்கின் 

றன. கயிற்றின் இப்போதைய இழு 
விசை 7 என்க. இயக்கச் சமன்பாடு 
கள் வருமாறு : 

T, = (M—m)g = (M—m) f 

(P—~M+m)g= (P+M—m) f 
கூட்டுக.
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2 M (g—f) ன் Ps say won பிரதியிடுக. 

M (g —f) (6-2 “க சம நாட) 2௮ BSP + Mam | 
| ச ௩7 Je gt+f f 

[M(g—f)--M(g+fitmi(g+f)lg 

=[M(g—f)+ M(g+f)—m(g+f)f 

Mg(g—f g—f)+me(e+f) 

=Mflg—ft+e+f)—mf(e+sf) 

—2Mgf +mg(g+f) - 2Mef—mf(e+s) 
m(g?t+ef+eft+f*) =4 Met 

_ 4 Ms 
m ~ @+sF 

மாதிரி 38. 34 என்னும் பளுவைத் தாங்கிக் கொண்டிருக் 

கும் ஒரு கப்பி ஒரு கயிற்றில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அக் 

கயிற்றின் இரு பகுதிகளும் இரு நிலையான கப்பிகளின் வழியே 

சென்று, அவற்றின் முனைகளிலி 2, 9 (22 9) என்னும் ௮அசம 
எடைகளை நிலைக்குத்தாகத் தாங்குகின்றன. 177 ஓய்வு நிலையி 

லிருக்க வேண்டுமாயின் 

1 பப்ப 4 

1 0 
என்று காட்டுக. 

ர் 

தொகுதி முழுவ 
தும் ஒரே கயிறு 

செல்வதால் கயிற் 
றின் இழுவிசை 

கயிறு முழுவதும் 
ஒரே மாதிரியாக 

இருக்கும். இவ்விழு 
விசையை 7' என்க. 

22. 0 ஆகையால், 

ம கீழ் நோக்கியும், 

0 மேல் நோக்கியும் 
படம் 35 சம மூடுக்கத்துடன் 

நகரும். இச்சம முடுக்கம் ரீஎன்க. 2, 0 ஆகிய எடைகளின் 
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0 ண = ம். 2 கு 
டடத 

பொருண்மைகள் முறையே “௪2 

நடுவிலுள்ள கப்பியின் எடை We அதன் வழியே செல்லும் 

கயிற்றின் இரு பகுதிகளிலுமுள்ள இழுவிசைகள் தாங்குவதால், 

27 [ரீ 

அல்லது, r= ee 

எடை சியின் இயக்கச் சமன்பாடு : 

P—T= -- «fs wes wes (1) 

எடை 0 வின் இயக்கச் சமன்பாடு : 

பனி அ கம 7-0 ட (8) 

(1) x Q: po—or= 42.4 

(2)x P: pr—pg=78.5 
afésob. 2PQO—T(P+0)=0 

2PQ—~-(P+Q) =0. 

W(P+Q)=4PQ 

  

(P+Q 4 

PQ” W 

1 1 4 

2. (9) ஒரு வழவழப்பான கிடைத்தள மேசையின் 
ஓரத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு இலேசான வழவழப்பான 
கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு இலேசான, நீளியல் பற்ற 
கயிற்றின் முனைகளில் m,, m, ஆகிய பொருண்மைகள் இணைக்கப் 
பட்டுள்ளன, ௭, நிலைக்குத்தாகத் தொங்கிக் கொண்டிருக்க, 79% 
மேசையின் மேல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பொருண் மைகளின் 
இயக்கத்தை திர்ணயிக்கவும். கயிற்றின் இழு விசையையும், 
கப்பியின் மீதுள்ள அழுத்தத்தையும் காண்க.
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தீர்வு: 0, நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கி நகரும் போது m, 
கிடைத்தளமாக மேசையின் மேல் சம அளவு முடுக்கத்துடன 
நகரும். AG பொருண்மைகளுக்கும் பொதுவான முடுக்கம் 
7 என்றும், கயிற்றின் இழுவிசை 7 என்றும் கொள்க. 

11, கீழ்நோக்கி நகருவதால், 

mg—-T=m fe... C1) 

m,—- இன் எடை நிலைக்குத் 
தாகக் கீழ்நோக்கி மேசையின் மீது 
செயல்படும். 1, நகருகின்ற கிடைத் 
தளத் திசையில் செயல்படும் விசை 
7' மட்டுமே. எனவே, 

T = m, f eee eee (2) 

படம் 38 ஆகவே, (1) இலிருந்து, 

  

m,g—m,f = m, f 

mg = (m, +m,)f 
க ட. 7118 

அல்லது; ச பர 
5 ஆல தட 

கயிற்றின் இழுவிசை 1 - உ ப்ச் 

கப்பியின் மீது, நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் 

7 என்னும் இழுவிசையும், மேசையின்மீது கிடைத்தளமாகச் 

செயல்படும் 7" எடையும் அழுத்துகின்றன. இவ்விரு அழுத்தங் 
களும் நேர்கோணத் திசைகளில் செயல்படுவதால், கப்பியின் 

மீது கயிற்றின் அழுத்தம் இவ்விரு இழுவிசைகளின் விளைவுக்குச் 

சமமாகும். 

. கப்பியின் மீது அழுத்தம் - ப 713 71. 

எக் 

a fh. எ பத 

2, (ஆ) உராய்வுடைய கிடைத்தள மேசையின் ஓரத்தில் 

பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு இலேசான வழவழப்பான கப்பியின் 

வழியே செல்லும் ஒரு இலேசான நீளியரறு பற்ற கயிற்றின் 
முனைகளில் m,,m, ஆகிய பொருண்மைகள் இணைக்கப்பட் 

டுள்ளன. 3, நிலைக்குத்தாகத் தொங்கிக் கொண்டிருக்க, ஈட
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மேசையின் மேல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேசையின் உராய்வுக் 

குணகம் எனில், பொருண்மையின் இயக்கத்தையும், கயிற் 

றின் இழுவிசையையும் திர்ணயிக்கவும். 

1, கீழ்நோக்கி நகரும்போது, 11, கிடைத்திசையில் மேசை 

யின் மேல் சம அளவு முடுக்கத்துடன் நகரும். இச்சம 

முடுக்கம் / என்றும், கயிற்றின் இழுவிசை /' என்றும் கொள்க. 

71, -- இன் எடை மேசையின் மீது நிலைக்குத்தாகக் கீழ் 

நோக்கிச் செயல்படும், ர, -- இன் மீது மேசையின் எதிரழுத் 

தம் £ நிலைகுத்தாக மேல் நோக்கிச் செயல்படும். ஈட மேசை 

யின் மேல் கப்பியை நோக்கி நகருமாகையால், உராய்வு விசை 
ம 8 எதிர்த்திசையில் செயல்படும். எனவே, 1, நகரும் திசை 

யில் செயல்படும் விசைவுவிசை 7 உ ஆகும். ட) இன் 
முடுக்கம் 7 ஆகையால், 

சி மர... wee (1) 

ஈக்கு நிலைக்குத்து இயக்கம் கிடையாதாகையால், அதன் 

எடை 99 8-ம் மேசையின் எதிரழுத்தம் 78-ம் விளைவு நீக்கம் 
செய்து கொள்ளும். 

  

=R=mg பட... ௫ 

பொருண்னம 1) கீழ்நோக்கி ரீமுடுக்கத்துடன் நகருவதால், 

mg—-T=mf ak ove (3) 

(1), (2) இலிருந்து, 7 டர; - ௬௩7 

ae uo mi = Cat ms) f 

ர் ச (™: — pM, 

m, +m, 

(3) QaAGgig, T=mg—m f 

=m,g bow a 
m, +m, 

m வம் ன ஆழி ட நட வடி 

m, + mM,
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= ma [meted] 
m +m, 

m,m, (1 + p») 

79, - 777. 

மாதிரி 39. ஒரு உராய்வுடைய மேசையின் ஓரத்தில் 
பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே 

செல்லும் ஒரு இலேசான நீளியல்பற்ற கயிற்றில் தொங்கிக் 

கொண்டிருக்கும் 6 ராத்தல் எடையுள்ள பொருள் ஒன்று கயிந் 

றின் மறுமுனையில் இணைக்கப்பட்டு மேசையின் மேல் வைக்கப் 

பட்டுள்ள 10 ராத்தல் எடையுள்ள ஒரு பொருள இழுக்கிறது. 
மேசையின் உராய்வுக் குணகம் 0.4 எனில் முடுக்கம், கயிற்றின் 

இழுவிசை ஆகியவற்றைக் காண்க, பொருட்கள் 1 வினாடி 
நேரம் நகர்ந்தபின் கயிறு அறுந்துவிட்டால், மேசையின் 

10 ராத்தல் பொருள் மேற்கொண்டு எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்து 

நிற்கும் ? 

தீர்வு கயிற்றின் இழுவிசை 

7 என்றும், இரு பொருட்களுக் 
கும் பொதுவான முடுக்கம் 7 

என்றும் கொள்க. 6 ராத், 

பொருள் கீழ்நோக்கி நகருவ 

தால், 

6g—T=6f ... (1 

4 10 ராத், பொருளின் எடை 102 
8  சழ்நோக்கியும், மேசையின் 

படம் 37 எதிரழுத்தம் £ மேல் நோக்கியும் 

செயல்படும். இப்பொருளுக்கு நிலைக்குத்தியக்கம் கிடையா 

தாகையால், 

  

2- 10௪ oes ove He (2) 

கயிற்றின் இழுவிசை கப்பியை நோக்கியும், மேசையின் 

உராய்வு விசை எதிர்த் திசையிலும் செயல்படும். இப்பொருள் 

கப்பியை நோக்கி ரீ முடுக்கத்துடன் நகருவதால், 

7 யாஃ107... ச ன (8) 

(2), (8) இலிருந்து, 7-- 10/8 10/7 
ம- -4 ஆகையால், 7'-- 48 = 10f
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(1) Biers று 

கூட்டுக . f = * 32 <= - 4 அடி/ 

(வினாடி)”. 
T = 6g — 6f 

= 192— 24 

= 1768 ராத்தலிகள் 

168 
= 337 51 ராத். எடை, 

இரு பொருட்களும் ஓய்விலிருந்து 1 வினாடி நேரம் நகர்ந்தபின் 
கயிறு அறுந்து விடுகிறது. ஒரு வினாடி நேரத்தில் அவை 
அடைந்துள்ள வேகம் ர என்க. 

u=O3 v=v3 a=43 t=1 

=0+4x1=4 94 /(A@y) 

கயிறு அறுந்ததும், மேசையிலுள்ள 10 ராத். பொருளுக்கு 
மேசையின் உராய்வு விசையின் காரணமாக எதிர்முடுக்கம் 
ஏற்படுகிறது. இந்த எதிர்முடுக்கம் ஏ எனில், 

102- உராய்வு விசை - £7$- .4)% 102 42 

4g 4x82 64 
— = oe oo இது வி 2 70 10 ட் அடி /(வினாடி) 

௩ தன் 

இப்பொழுது மேசையிலுள்ள பொருள் 4 அடி/வி. தொடக்க 
க 64 4 ae ட வேகத்துடனும், -- அடி/(வினாடி)” எதிர் மூடுக்கத்துடனும் 

நகர்ந்து செல்கிறது. அது ஓய்வுக்கு வருமுன் நகர்ந்து செல்லும் 
தூரம் டி எனில், 

vs u? + Qas 

64 
O- 4 Ot — ஆ ( 5 )s 

வந்தி படு 
5
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80 5 

~ 128° et 
கயிறு அறுந்து போகுமுன் மேசையின் மேலுள்ள பொருள் 

0 தொடக்க வேகத்துடனும், 4 அடி/(வினாடி)” முடுக்கத்துட 
னும் 1 வினாடி நேரத்திற்கு நகருகிறது. இத்த ஒரு வினாடியில் 
தகர்ழ்த தூரம் 5, எனில், 

ி- 97 * 121” என்னும் சூத்திரத்திலிருந்து, 

S=O0+4x4x tl 

= 2 94. 
ஆகவே, மேசையின் மேலுள்ள 10 ராத், பொருள் மொத்தம் 

5 5 5 
தூரம் - 2௯22 அடி. 

மாதிரி 40. ஒரு வழவழப்பான கிடையான மேசையின் 

மமேல் கிடையாக வைக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய வழவழப்பான 

கப்பியைச் சுற்றிச் செல்லும் ஒரு இலேசான நீளியல்பற்ற கயிற் 
றின் இரு முனைகளில் ஈட, 1, என்னும் இரு பொருண்மைகள் 

இணைக்கப்பட்டு, கயிற்றின் இருமுனைகளையும் சேர்ந்த பகுதிகள் 

மேசையின் ஓரத்திற்குச் செங்குத்தாகயிருக்குமாறு தொங்க 

விடப்பட்டுள்ளன. கப்பியின் பொருண்மை ரீ எனில், அதன் 

முடுக்கம் 

4 m, Ms, 

M (m + m)+4 mum, 
என்று காட்டுக. 

Say: m, > ஈ௩ என்று 
கொள்க. கபபி மேசையின் 

மேல் நிலையாகயிருப்பின் 70 
கீழ்நோக்கியும், ஈ, அதே 

முடுக்கத்துடன் மேல் நோக்கி 
யும் நகரும். ஆனால் கப்பி 
யானது மேசையின் மேல் 
நகரக்கூடியதா யிருப்பதால், 

கயிற்றின் இருபகுதிகளிமுள்ள 
இழுவிசைகளின் அழுத்தம் 

காரணமாக கப்பி மேசையின் 
விளிம்பை நோக்கி நகரும், 

இதன் காரணமாக, ஈ, மேல் 
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தோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்த போதிலும், மொத்த விச்ைவு 

கீழ்நோக்கி நகருவதாயிருக்கும். ஆகவே, 9, 78, கப்பி ஆகிய 
மூன்றும் வெவ்வேறு முடுக்கங்களுடன் நகரும். இம் முடுக்கங்கள் 
முறையே 7.7. /, என்க, கயிற்றின் இழுவிசை எங்கும் ஓரே 

மாதிரியாகயிருக்கும். இவ் விழுவிசையை 7'என்க. எனவே, 
பின் வரும் இயக்கச் சமன்பாடுகள் கிடைக்கின்றன. 

  

; L 
mg—T—m, = jf, அல்லது, ர, - 8 — ரண 

m, 

. T 
mg—T= mf, அல்லது, 75 - F— — 

m2 

oo 2T M 2T= Mf; OOS, fs = ச... fe 
கயிற்றின் நீளம் மாறிலியாயிருப்பதால், 

கப்பியைப் பொறுத்து ஈ,இன் முடுக்கம் - - (கப்பியைப் 
பொறுத்து ஈ,இன் முடுக்கம்) 
அதாவது? Ts = கூதியி க மரீ, 

அல்லது, A, + fs = 27 

T 
அதாவது, சர டா சா ப் = 2f, 

a 

1 1 
2௪௮ 2 — 
2-4 isa +55, | 2h 

  

அல்லது, BZhy = Bg — | a, =) 
m, Mm, 

4 fy > 4g—= Cato 
ty Ay 

4 fy + Mf; (டக) = 4g | mm, 

rf m, my + AM (iny+ m,) + He 
Al, Ms, 

fs = 4m, m2 g 

4mm, + M (m,+ m,) 
  

3. கிடைத்தளத்துடன் $4 கோணச் சாய்விலுள்ள ஒரு வழவழப்பான சாய்தளத்தின் உச்சியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள
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ஒரு சிறு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு இலே 
சான நீளியல்பற்ற கயிற்றின் முனைகளில் ஈ, , 1, பொருண்மை 
களுள்ள இரு பொருட்கள் இணைக்கப்பட்டு, ஈ, நிலைக்குத்தாகத் 
தொங்கிக் கொண்டிருக்குமாறும், ஈ, சாய்தளத்தின் மேலிருக்கு 
மாறும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஈட, கீழ்நோக்கி இறங்குகிற 
தெனில், விளைவு இயக்கத்தையும், கயிற்றின் இழுவிசையையும் 
காண்க. 

கயிற்றின் இழுவிசை 

கயிறு முழுவதும் ஒரே 
மாதிரியாக இருக்கும். இவ் 
விழுவிசை 7'என்க, 

mM, Mm, ஆகிய இரண் 

டும் ஓரே முடுக்கத்துடன் 
நகரும். இச்சம முடுக்கம் 

என்க. 

  

பொருள் ௬, இன் இயக் 
கச் சமன்பாடு: 

mg—T=mf .. (1) 

  

படம் 39 

பொருண்மை 1, இன் எடை நிலக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் 
செயல்படும். இப்பொருளின் மீது சாய்தளத்தின் எதிரழுத்தம் 

7 சாய்தளத்திற்குச் செங்குத்தாகச் செயல்படும், கயிற்றின் 

இழுவிசை 7' தளத்தில் மேல்முகமாகச் செயல்படும். பொருளின் 
எடை 7% யின் குத்துப் பிரிவுகள் தளத்தின் வழியே கீழ்முக 

மாக 78, ஐ 810 6-வும், தளத்திற்குச் செங்குத்தாக £க்கு எதிர்த் 

திசையில் 17, 2 005 4 ஆகும். 

சாய்த்தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசையில் பொருண்மை 

0) க்கு இயக்கம் கிடையா தாகையால், 

2 ரூ 2008 4 _ iis (2) 

சாய்தளத்தின் வழியே மேல்முகமாக பொருண்மை 
ஆனது ரீ முடுக்கத்துடன் நகருவதால், 

T—m,gsin < = mf oie ய் (8) 

(1) ,(8) ஆகிய சமன்பாடுககைக் கூட்டவும். 

(m, — m,sin &) g = (m, + ma) f 

9
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உக யனைய!!! 8) எ 

f= m, + m, 

(1) இலிருந்து, 7- ஈ, (2-7) 

(m, — m2 sin 4) ச | 
-கூ2- m, + My 

=m ui + ms — mM, + m, 4 
=m, § m, + m, 

_ mm, (1 + sin &) 3 
~ ™m + M,. 

@Htiy 1. m=msin. எனில் ரீ- 0, இரு பொருட் 
களூம் சமநிலையிலிருக்கும். 

குறிப்பு 2. ஈ,5 ஈம € எனில், 75 0 ஆகையால் 1, 
கீழ்நோக்கி நகரும். 

குறிப்பு 3. ஈ, 2 ஈ2 810 4 எனில், 72 0 ஆகையால் 11) 
மேல் நோக்கி நகரும். 

குறிப்பு 4: கப்பியின் மீது கயிற்றின் அமுடுதம் 7” எனில் 
7" என்பது கப்பியின் இரு புறமுமுள்ள கயிற்றுப் பகுதிகளின் 
இழுவிசைகள் 7'7' ஆகியவற்றின் விளைவு விசையாகும். இவ் 

விரு இழுவிசைகளுக்கு மிடையேயுள்ள கோணம் ன் ௮) 

ஆகையால், 

  

ரட்ட வ் T?+ 1+ 2T. T. cos (7 — 4) 

= fer {1 + cos(%—«) [ 

= fer} 2௨ (7-2) [ 

  

  

x 2m, m,g (1 + son &) cos (= ட 4.) 
  

mi+ m,



2m, m, g | + 0s ( — x | cos (4 — a 
e, 2 4 2 

m, + m2. 
  

மாதிரி 41. / நீளமும், ழ உயரமுமுள்ள ஒரு வழவழப்பான 
சாய்தளத்தின் உச்சியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு சிறு வழ 

வழப்பான கப்பிபின் வழியே செல்லும் ஒரு இலேசான நீளியல் 

பற்ற கயிற்றின் முனைகளில் 1, 1) பொருண்மைகளுள்ள இரு 

பொருட்கள் இணைக்கப்பட்டு, 1 தொங்கிக் கொண்டிருக்கு 

மாறும், ஈரடி சாய்தளத்தின் மேலிருக்குமாறும் வைக்கப் 

பட்டுள்ளன. பொருண்மை 8, சாய்தளத்தின் அடியிலிருக்கும் 

போது இயக்கங் தொடங்குகிறது. பொருண்மை ஈ, சாய்தளத் 

தின் வழியே மேல்முகமாக % தூரம் சென்றதும் கயிறு அறுந்து 
விடுகிறது. இருப்பினும் அது தளத்தின் உச்சியைச் சரியாக 

அடைய முடிகிறதெனில் ன ட் 

ட டர, hl 

x =m, hei 
என்று காட்டுக. 

தீர்வு : 
கயிற்றின் இழுவிசை 7 

என்றும், இரு பொருட்களுக் 
கும் பொதுவான முடுக்கம் I 

என்னும் கொள்க. 

பொருண்மை m, இன் 
இயக்கச் சமன்பாடு : 

mg—-T=mf - (WD 
பொருண்மை 1, இன் எடை 

my & நில்க்குத்தாகக் கீழ் வக்ப்! Namgcosa ே 

நோக்கிச் செயல்படும். 1720 

அதன் மீது சாய்தளத்தின் 

எதிரழுத்தம் தளத்திற்குச் 
செங்குத்தாகச் செயல்படும். கயிற்றின் இழுவிசை குளத்தில் 

மேல்முகமாகச் செயல்படும், எடை ௭, £யின் குத்துப்பிரிவு 

களாகிய m,egsin 4, ர, 20024 ஆகியவை மிறையே தளத் 

தின் வழியே கீழ்முகமாகடம், களத்திற்குச் செங்குத்தாக £ க்கு 

எதிர்த்திசையிலும் செயல்படும். 

  

  

படம் 40
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தளத்திற்குச் செங்குத்தாக Mm, SG இயக்கம் கிடையாத 

தாகைரூால், 

ன 88008 % oe ae ine (2) 

தளத்தின்மீது ஈ, மேல் முகமாக / முடுக்கத்துடன் நகருவ 

தால், 

T—m,gsinx =m,f 

AEM, SiN K = + 

    

ம் 54 msg =m, f iiss exe oe (8) 

(3), (2) ஆகியு தொடர்புகளைக் கூட்டவும் . 

mh 
§(m,——F—) = =(m +m) f. 

« ¢ _ (7, !— m, h) g 
த்து 1 டாட (4) 

பொருண்மை ர, தளத்தின் அடியிலிருந்து 0 தொடக்க 
வேகத்துடனும் / முடுக்கத்துடனும் புறப்பட்டு % தூரம் செல் 
கிறது. % தூரம் சென்றதும் அதன் திசைவேகம் 9 என்க. 

9-4 27 

2(m,l1—m,h) gx 

Z(m, 1+ m,) 

_ 2 (m, 1— mzh) gx 
i(m, + my) 

  

% தூரம் சென்றதும் 0-வில் கயிறு அறுந்து விடுகிறது, 

அதன் பின் தொடக்கவேகம் ர யுடன் (/-- 4) தூரம் சென்று 

நின்றுவிடுகிறது. எதிர்முடுக்கம் 7, என்க. 

சரிவின் காரணமாகப் பின்முக விசை-7,2 sin 4 ஆச் 

சாய்தளத்தில் எதிர் முடுக்கம் ரீ 1 ஆகையால், 

m,gh 
—T_ = mM, fi 

1 

அல்லது, எதிர்முடுக்கம் [1 - அக.
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எனவே, /-4 தூரப் பயணத்தின் போது, 

1/5 தொடக்கவேகம் - வ் 2 (mn, 1 — my R) gx 
U(m, + m,) 

y= @oSGaah = O 

S = தூரம் - (/--4) 

£- எதிர்முடுக்கம் - 71 sh 

wae w+ars 

O= 2(m,l—m,h) gx gh 

re) oi e— 3) 

 2(m,l—m,h) gx 

~ Lamy + m,) 

2 
—2gh + zs 2 

  

2ehx 

ர் 

2(m,l— mh) gx 

1(m, + m,) ய் 
= 2gh   

2gx 
ame l—mh+h(m, + m)J = 2 gh 

x ms 
iim, + m,) [m,@+ h)J =A. 

Al (m, + 14) 

m,(h + I) 

_ mbm, hl 

ன 777, “hel 

மாதிரி 42. சம பொருண்மையுடைய 24 பந்துகள் ஒரு 

இலேசான நீளியல்பற்ற கயிற்றின் மூலம் சம இடைவெளிகளில் 

இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இடைத்தளத்துடன் 30° சாய்விலுள்ள 

ஒரு வழவழப்பான சாய்தளத்தன் மேல் சில பந்துகளிருக்கு 

மாறும், எஞ்சியவை சநய்தளத்தின் உச்சியிலிழிந்து தொங்கிக் 

கொண்டிருக்குமாறு வைக்கப்பட்டுள்ளன. 4 அடி /(வினாடி) 

முடுக்கத்துடன் இயக்கம் தொடங்கவேண்டுமாயின் தளத்தின் 

மேல் எத்தனை பந்துகள் வைக்கப்படவேண்டும் ?
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தீர்வு : 

  

  

ia 

படம் 41 

ஒரு பந்தின் பொருண்மை / என்க. ஐ பந்துகள் தளத்தின் 

மேலும், (24-39 பந்துகள் தொங்கிக் கொண்டு மிருப்பதாகக் 
கெரள்க. எனவே, தளத்தின் மேலுள்ள 2 பந்துகளின் 1 22 

ஆகும். இது % பந்துகளின் புவியீர்ப்பு மையம் வழியே 
நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும். கயிற்றின் இழு 

விசை 7? தளத்தின் வழியே மேல்முகமாவும், பந்துகளின் மிது 

தளத்தின் எதிரழுத்தம் £ தளத்திற்குச் செங்குத்தாகச் செயல் 
படும். தளத்தின் வழியே கீழ்முகமாகவும், தளத்திற்குச் 

செங்குத்தாக £க்கு எதிர்த்திசையிலும் ர ஏ இன் குத்துப் 

பிரிவுகள் முறையே nt gx sin 80° = age »mgx 380° =mgx 

N38 . = ம், 5 டூ 

தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் (24-10) பந்துகளின் எடை 
(24-x) ௩௪. பந்துகளின் பொதுவான முடுக்கம் / என்க. 

இயக்கச் சமன்பாடுகள் வருமாறு 

(24-x) mg — T = (24-x) mf 

741 222 , 
T— 3 mx f   

  

fUQe. mg (24-x- > = 241 f. 

ழ் ad 3 ௪ 
சி (24- yx dg _ (48-8 x) g 

24 ~ 48
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ஆனால், 7 - 4 அடி/(வினாடி)” என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ள 
தால், 

(48—8x) 2 
48 

192 = (48-8x) x 82 

8x = 48—6 = 42 

x = 14. 

=4 

். 14 பறந்துகளைச் சாய்தளத்தின் மேலும் 10 பந்துகளைத் 

தொங்கிக் கொண்டிருக்குமாறும் வைக்கப்படவேண்டும். 

மாதிரி 43. சம உயரமுடைய இரு வழவழப்பான சாய் 

களங்கள் கிலடத்தளத்துடன் முறையே 30°, 60° சாய்வுகளி 

லிருக்குமாறு உச்சியில் பின்புறமாகத் தொட்டுக் கொள்ளும் 

நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தளங்களின் மேல் முறையே 

6 ராத்தல், 10 ராத்தல் பொருண்மைகளுள்ள பொருட்கள் 

வைக்கப்பட்டு, தளங்களின் பொது உச்சியில் பொருத்தப் 

பட்டுள்ள ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு 

இலேசான நீளியல்பற்ற கயிற்றின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன . 

இத்தொகுதியின் முடுக்கத்தையும், கயிற்றின் இழுவிசையையும் 

காண்க. 

   450 6 

படம் 42 

தீர்வு: கயிற்றின் இழுவிசை 7 என்றும், இரு பொருட் 

கட்கும் பொதுவான முடுக்கம் ர என்றும் கொள்க. இரு பொருட் 

களின் எடைகள் முறையே 6, 108 ஆகும். இந்த எடை
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களின் சாய்தள வழிக் கீழ்முகக் கூறுகள் முறையே 6 g sin 30° 

=8g,10¢sin60° =5 /3 ¢ BE. 

இயக்கச் சமன்பாடுகள் வருமாறு : 

னன்! T— 3g = 6f “க் டர 2- 197 
உ சுட 1 /3-8)g 
“eS a? 

(8 J3~— 8) 32 
16 

= 26 13 — அடி/(வினாடி)*. 
Gugyh, T = 6f + 8g 

- 128/9) 1 96 ராத்தலிகள் 

= (60 /3~ 36 + 96) ராத்தலிகள் 

- 80(/9-. 1) ராத்தலிகள். 

குறிப்பு : இரு களங்களுக்குமிடையேயுள்ள கோணம் 90 
ஆகையால், கப்பியின்மீது அழுத்தம் 

I NV T+ T? + 2.0-F cos 90° 

வதர | 

= 60 2 (V8 4 1) ராத்தலிகள். 

பயிற்சி 4 

1. 8ராத்; 8ராத். பொருண்மைகள் ஒரு வழவழப்பான 
கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு இலேசான நீளியல்பற்ற கயின் 
மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் பொதுவான முடுக்கம், 
கயிற்றின் இழுவிசை, கப்பியின் மீதுள்ள அழுத்தம் ஆகிய 
வற்றைக் காண்க, 

2. ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு நீளியல்பற்ற கயிற்றின் மூலம் ஒவ்வொன்றும் 8 ராத்தல் பொருண் மையுள்ள இரு தராசுத் தட்டுக்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 12



இயக்க விதிகள் 18? 

ராத்தல் பொருண்மையை பெரிதும் சிறிதுமாக இரு பகுதி 

களாகப் பிரித்து இரு தட்டுகளிலும் வைக்க வேண்டும். 

கனமான பொருண்மை முதல் 5 வினாடிகளில் 50 அடி தூரம் 

இறங்குமாறு பிரிக்கலாமென்று காண்க, (மதுரை 1978 ஏப்,) 

8, 10 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள ஓர் பொருள் ஒரு சிறிய 

வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு இலேசான 

கயிற்றின்மூலம் 6 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள மற்றொரு 

பொரு மேல் நோக்கி இழுக்கிறது. பொருட்களின் முடுக்கத் 

தையும் கயிற்றின் இழுவிசையையும் காண்க. 4 வினாடி 
களுக்குப்பின் இரண்டாவது பொருளின் திசைவேகத்தையும், 

அடுத்த 4 வினாடிகளில் முதல் பொருள் செல்லும் தூரத்தையும் 

காண்க, 

4. ஓரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு 

இலேசான கயிற்றின்மூலம் நிலைக்குத்தாக இறங்கிக் கொண்டி 

ருக்கும் 9 கிராம் பொருண்மையொன்று 8 கிராம் பொருண் 

மையை மேல்நோக்கி இழுக்கிறது. 8 வினாடி முடிவில் கயிறு 

அறுந்து விடுகிறது. 8 கிராம் பொருண்மை மேற்கொண்டு 

எவ்வளவு உயரத்திற்குச் செல்லுமென்று காண், 

5. ஒரு நிலையான, இலேசான, வழவழப்பான கப்பியின் 

வழியே செல்லும் ஒரு இலேசான கயிற்றின்மூலம் 18 ராத் 5 

6 ராத். பொருண்மைகளுள்ள இரு பொருட்கள் இணைக்கப்பட் 

டுள்ளன. இத்தொகுதி இயக்கத்தில் விடப்பட்டு 8 வினாடி 

களுக்குப்பின் முதல் பொருளின் திசைவேகத்தைக் காண்க. 

இரண்டு வினாடிகளுக்குப்பின் கயிறு அறுந்து போனால், அதற்குப் 
பின் எவ்வளவு நேரம் இரண்டாவது பொருள் மேல்நோக்கிச் 

செல்லுமென்றும், அது மொத்தம் சென்ற மேல்நோக்கிய தூரம் 

எவ்வளவென்றும் காண்க. 

6. ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஓர் 

இலேசான கயிற்றின்மூலம் இறங்கிக் கொண்டிருக்கும் 8 ராத்தல் 

பொருண்மையொன்று 2 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள மற்றொரு 

பொருளை மேல்நோக்கி இழுக்கிறது. 8 வினாடிகளின் இறுதியில் 

கயிறு அறுந்து போனால் 2 ராத்தல் பொருண்மை மேலும் 

எவ்வளவு உயரத்திற்குச் செல்லும் 2 

7. 4 கிராம் பொருண்மையொன்று ஒரு சிறிய வழவழப் 

பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு கயிற்றின்மூலம் அதிகக் 

கனமான எடையுள்ள மற்றொரு பொருளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்
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org. 8 வினாடிகளின் இறுதியில் கயிறு வெட்டப்படுகிறது, 

‘Apu பொருள் கீழே இறங்குமுன் 54.5 செ.மீ. உயரம் 

சென்றால், கனமான பொருளின் பொருண்மையைக் காண்க. 

8 ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு 

கயிற்றின் இருமுனைகளிலும் 2 கிராம், 14 கிராம் பொருண்மை 
களுள்ள பொருட்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இயக்கம் 8 வினாடி 

கட்குத் தொடர்ந்த பின்னர் கயிறு அறுந்து போனால், மேற் 

கொண்டு எவ்வளவு நேரரத்திற்குப்பின் சிறிய பொருள் அது 

முதன் முதலிருந்த நிலையை அடையுமென்று காண், 

9. ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு 
நீளியல்பற்ற கயிற்றின்மூலம் இரு எடைகள் இணைக்கப்பட்டுள் 

ளன. ஒரு எடை மற்றதைபோல் 8 மடங்கு உள்ளது. ஓய்வி 
லிருந்து 2 வினாடிகளுக்கு நகர் ந்தபின் கீழ இறங்கிக் கொண்டி 

குக்கும் எடை திடீரென நிறுத்தப்பட்டு உடனே கீழ விடப்படு 

கிறது. கயிறு எவ்வளவு நேநரத்தில் மீண்டும் விறைப்பாகு 

மென்று காண். 

10. ஒரு வழவழப்பான: கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு 
இலேசான கயிற்றின்மூலம் ஒவ்வொன்றும் ஈ பொருண்மையுள்ள 

இரு பொருட்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இத் தொகுதி 15 
வினாடிகளில் 1090 செ.மீ. தூரம் செல்லவேண்டுமாயின் ஒரு 

பொருளிலிருந்து எவ்வளவு பொருண்மை எடுக்கப்பட்டு அடுத்த 
பொருளுடன் சேர்க்கப்பட வேண்டும் ? 

11. ஒரு கயிற்றின் ஒரு முனையில் 9 கிராம் பொருண்மை 
யும், அடுத்த முளையில் 7 கிராம், 4 கிராம் பொருண்மைகளும் 
இணைக்கப்பட்டு ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் மேல் தொங்கவிடப் 
பட்டுள்ளன. இத்தொகுதி 15 வினாடி கட்கு நகரவிடப்பட்டுப் 
பின் 4 கிராம் பொருள் எடுக்கப்பட்டுவிடுகிறது. தொகுதி ஓய் 
விற்கு வருமுன் ஆகும் நேரத்தையும், செல்லும் தூரத்தையும் 
காண்க. 

12. ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே இரண்டு கயிறு 
கள் செல்கின்றன. ஒரு பக்கம் அவற்றின் முனைகள் 8 ராத்தல், 
4 ராத்தல் பொருண்மைகளுடனும், மறுபக்கம் இரு முனைகளும் 
5 ராத்தல் பொருண்மையுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன . 
தொகுதியின் முடுக்கத்தையும், கயிறுகளின் இழுவிசைகளையும் 
காண்க,
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19. ஓரு வழவழப்பான நிலையான கப்பியின் வழியே 

செல்லும் ஒரு இலேசான கயிற்றின் ஒரு முனையில் சீ பொருண் 

மையுள்ள ஒரு பொருளும், மறுமுனையில் ஒரு இலேசான கப்பி 
யும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இலேசான கப்பியின் 

வழியே செல்லும் ஒரு இலேசான கயிற்றின் முனைகளில் ஈ, ஈட 

ஆகிய பொருண்மைகளுள்ள பொருட்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
4 டாடி எனில் 

Mm, + Mm, 

சீ பொருண்மையுள்ள பொருள் ஓய்விலிருக்கும் அல்லது சீர 
டுவேகத்துதுட ன் நகருமென்று காட்டு. 

பொருட்களின் முடுக்கங்களைக் காண்க, சரீ - 

14, ஓரு வழவழப்பான மேசையின்மேல் 9 கிராம் 

பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் மேசையின் ஓரத்திலிருந்து 

545 செ.மீ, தூரத்தில் வைக்கப்பட்டு, மேசையின் ஓரத்தின் 

வழியே செல்லும் ஒரு இலேசான கயிற்றின் ஒரு முனையில் 

இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கயிற்றின் மறுமுனையில் இணைக்கப்பட் 

டுள்ள 1 கிராம் பொருண்மையுள்ள பொருள் தொங்கிக் 

கொண்டிருக்கிறது. 

(i) பொது முடுக்கத்தைக் காண்க. 

(ii) கயிற்றின் இழுவிசையை காண்க, 

(iii) மேசையின் மேலுள்ள பொருள் மேசையிலிருந்து 

கீழே விழும் தருணத்தில் அதன் திசை 
வேகத்தைக் காண்க. 

15, ஒரு கயிற்றின் ஒரு முனையிலிருந்து தொங்கிக் 

கொண்டிருக்கும் 0, என்னும் பொருண்மை கயிற்றின் மறுமுனை 

யில் கட்டப்பட்டுள்ள 1, என்னும் பொருண்மையை ஒரு 

வழவழப்பான மேசையின்மீது இழுக்கிறது. மேசையின் 

மேலுள்ள பொருண்மை இரட்டிக்கப்பட்டால், கயிற்றின் இழு 

விசை அரை மடங்கு அதிகமாகிறது. 80) : 8, விகிதத்தைக் 

காண்க. 

16. ஒரு வழவழப்பான Comrade குறுக்காக அதன் இரு 

எதிர் விளிம்புகளுக்குச் செங்குத்தாகச் செல்லும் ஒரு கயிற்றின் 

முனைகளில் 2, 0 என்னும் பொருண்மைகள் இணைக்கப்பட்டுத் 

தொங்கவிப்பட்டுள்ளன. டூமசையின் மேலுள்ள கயிற்றுப் பகுதி 

யுடன் 14 என்னும் பொருண்மை இணைக்கப்பட்டால், தொகுதி 

டட 20 | : அ. 
யின் முடுக்கம் [ge 0 1 நூ] என்று காட்டு 
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17. 2 ராத்தல், 80 ராத்தல் பொருண்மைகளுள்ள இரு 

பொருட்கள் 27 அங்குல உயரமுள்ள ஒரு வழவழப்பான மேசை 

யின்மேல் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்விரு பொருட்களும் 27 

அங்குலத்திற்குக் குறையாத நீளமுடைய ஒரு கயிற்றினால் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. கயிறு விறைப்பாக இருக்கும்போது, 

மேசையிலுள்ள ஒரு துவாரத்தின் வழியே சிறிய பொருள் கீழே 

தள்ளிவிடப்படுகிறது. அது தரையை அடை வதற்கு எடுத்துக் 

கொள்ளும் நேரத்தைக் கணக்கிடுக. 

18. m,, 2m பொருண்மைகளுள்ள இரு பொருட்கள் ஒரு 
கயிற்றின் இருமுணைகளில் இணைக்கப்பட்டு ஒரு வழவழப்பான 

மேசையின் மேல் வைக்கப்பட்டுள்ளன. கயிற்றின் நடுப்பகுதி 

மேசையின் ஒரு ஓரம் வழியே ஒரு வளயம்போல் கீழே 

தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இவ்வளையத்தில் ஒரு நகரும் 

கப்பி தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இக் கப்பியில் 38m 
பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. 

இப்பொருளின் முடுக்கம் ட் 2 என்று காட்டு. 

19. ஒரு உராய்வுடைய மேசையின் ஓரத்திலிருந்து 
தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஈா ராத்தல் எடையுள்ள ஒரு பொருளை 
மேசையின் மேலுள்ள 15 ராத்தல் எடையுள்ள ஒரு பொருளை 
மேசையின் ஓரத்திலுள்ள ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே 
செல்லும் ஓர் இலேசான கயிற்றின்மூலம் இழுக்கிறது. மேசை 
யின் உராய்வுக் குணகம் 1. இரு பொருட்களும் 12 அடி /(வினாடி)* 
முடுக்கத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருந்தால் ஈஈஇன் மதிப்பைக் 
காண். 

20. ஒரு உராய்வுடைய மேசையின் ஓரத்திலிருந்து 
தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் 8 0 ராத்தல் பொருண்மையுடைய 
ஒரு பொருள் மேசையின் மேலுள்ள ட ராத்தல் பொருண்மை 
யுள்ள ஒரு பொரு£ா மேசையின் ஓரத்திலுள்ள ஒரு வழவழப் 
பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு இலேசான கயிற்றின் 
மூலம் இழுக்கிறது. மேசையின் உராய்வுக் குணகம் 9, 
பொருட்கள் இயங்கத் தொடங்கி 5 வினாடிகளுக்குப்பின் கயிறு 
அறுந்து போனால், ஓய்வுக்கு வருமுன் பொருண்மை 0 செல்லும் 
தூரத்தைக் கணக்கிடுக, 

21. ஒரு உராய்வுடைய மேசையின் ஓரத்தின் வழியே 
செல்லும் ஒரு கயிற்றின் ஒரு முனையிலிருந்து 10 ராத்தல்



பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. 
அதன் மறுமுனையிலிணைக்கப்பட்டுள்ள 6 ராத்தல் பொருண்மை 
யுள்ள ஒரு பொருள் மேசையின்மேல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இத் 
தொகுதி ஓய்விலிருந்து நகருமாறு விடப்பட்டுள்ளது. பெரிய 
பொருள் 2 வினாடிகளில் 24 அடி தாரம் இறங்கினால் மேசையின் 
உராயவுக குணகத்தைக் காண்க. 

22. 10 ராத்தல், 9 ராத்தல் பொருண்மைகளுள்ள இரு 
பொருட்கள் ஒரு இலேசான நீளியல்பற்ற கயிற்றின் மூலம் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் பொருள் 2, உராய்வுக் குணக 
முள்ள ஒரு மேசையின்மேல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கயிற்றின் 

மறுமுனையில் கட்டப்பட்டுள்ள இரண்டாவது பொருள் மேசை 

யின் விளிம்பில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு வழவழப்பான கப்பியி 

லிருந்து செதொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பொருட்களின் 
முடுக்கத்தையும், கயிற்றின் இருவிசையையும் காண்க. 

28. 1090 செ.மீ, நீளமும், 218 செ.மீ, உயரமுமுள்ள ஒரு 
வழவழப்பான சாய்தளத்தின்்மேல் அடியில் 10 கிராம் பொருண் 
மையுள்ள பொருள் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. சாய்தளத்தின் 

ஓரத்திலுள்ள ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் 
ஓர் இலேசான கயிற்றின்மூலம் இப்பொருள் கப்பியை ஒட்டித் 

தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் 6 கிராம் பொருண்மையுள்ள மற்றொரு 

பொருளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தொங்கிக் கொண்டிருக் 
கும் பொருள் தரையை அடைய எவ்வளவு நேரம் பிடிக்கும் ? 

24. ஒரு சாய்தளத்தின் உயரம் அதன் நீளத்தில் பாதி. 

அதன் உச்சியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு வழவழப்பான கப்பி 

யின் வழியே செல்லும் ஒரு கயிற்றின் ஒரு முனையில் 12கிராம் 

பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் இணைக்கப்பட்டு சாய் 

தளத்தின் மேல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கயிற்றின் மறுமுளையில் 

6 கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் இணைக்கப்பட்டுத் 

தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு பொருளும் 5 வினாடி 
களில் செல்லும் தூரத்தைக் காண்க. 

29 ஒரு சாய்தளத்தின் உயரம் அதன் நீளத்தில் பாதி. 

அதன் மேல் வைக்கப்பட்டுள்ள 22 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள 

ஒரு பொருள் சாய்தளத்தின் உச்சியிலுள்ள ஒரு வழவழப்பான 

கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு கயிற்றின் ஒரு முனையுடன் 
இணைக்கப்பட்டுள்ள து. கயிற்றின் மறுமுனையில் 14 ராத்தல் 

பொருண்மையுள்ள பொருளொன்று தொங்கிக் கொண்டிருக்
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கிறது. பொருட்களின் முடுக்கத்தையும் 2 ; வினாடிகளில் 

ஒவ்வொரு பொருளும் செல்லும் தூர த்தையும் காண்க, 

26. 80” சாய்விலுள்ள ஒரு வழவழப்பான சாய்தளத்தின் 

உச்சியிலுள்ள ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் 

ஒரு இலேசான கயிற்றில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் 20 ராத்தல் 

பொருண்மையுள் ள ஒரு பொருள் கயிற்றின் மறுமுனையில் கட்டப் 

பட்டுத் தளத்தின் மல் வைக்கப்பட்டுள்ள 80 ராத்தல் 

பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள இழுக்கிறது. 8 வினாடிகளில் 
சிறிய பொருள் செல்லும் தூரத்தையும், கயிற்றின் இழுவிசையை 

காண்க. 

27. 80? சாய்விலுள்ள ஓரு வழவழப்பான சாய்தளத்தின் 

உச்சி வழியே செல்லும் ஓர் இலேசான கயிற்றின்மூலம் முறையே 

9 ராத்தல், 6 ராத்தல் பொருண்மைகளுள்ள 7, டு என்னும் இரு 
பொருட்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு பொருள் சாய்தளத்தின் 

மேல் வைக்கப்பட்டும் மற்றது தொங்கிக் கொண்டுமுள்ளன. 

தொங்கவிட ப்பட்டு 0-வைச் சாய்தளத்தின் மேல் இழுப்பதற்கு 

எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம், ட தொங்கவிடப்பட்டு 1-யைச் 
சாய்தளத்தின் மேல் இழுப்பதற்கு ஆகும் நேரத்தில் பாதியாகு 
மென்று நிறுவுக. 

1 
28. முறையே, 7 உராய்வுக் குணங்களுடைய இரு 

A! 

௪ம உயரச் சாய்தளங்கள் 45:, 60” சாய்வுகளில் அவற்றின் 
உச்சிகள் பின்முகமாகப் பொருந்துமாறு வைக்கப்பட்டுள்ளன. 
86 ராத்தல், 9 ராத்தல் பொருண்மைகள் அவற்றின்மேல் 
வைக்கப்பட்டு அவற்றின் உச்சி வழியே செல்லும் ஓரு கயிற்றின் 
மூலம் இனைக்கப்பட்டுள்ளன. வினவு இயக்கத்தை 
நிர்ணயிக்கவும். 

29. இரு உராய்வுடைய சம உயரச் சாய்தளங்கள் 805, 
60° சாய்வுகளில் அவற்றின் உச்சிகள் பின்முகமாகப் பொருந்து 
மாறு வைக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் தளத்தில் 8 ராத்தல் 
பொருண்மையும், இரண்டாவது தளத்தில் 24 ராத்தல் பொருண் 
மையும் வைக்கப்பட்டு, தளங்களின் பொது உச்சியில் பொருத்தப் 
பட்டுள்ள ஒரு சிறிய வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் 
ஓர் இலேசான கயிற்றின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன . இரு 

தளங்களுக்கும் உராய்வுக் குணகம் ப எனில், பொருட் 

களின் முடுக்கத்தைக் காண்க.
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30. இரு வழவழப்பான சம உயரச் சாய்தளங்கள் ஒ), 
சாய்வுகளில் அவற்றின் உச்சிகள் பின்முகமாகப் பொருத்துமாறு 
வைக்கப்பட்டுள்ளன . இத் தளங்களின் மேல் முறையே 4. , 1, 
என்ற பொருண்மைகள் வைக்கப்பட்டு, தளங்களின் பொது 
உச்சியுல் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு சிறிய வழவழப்பான கப்பி 

யின் வழியே செல்லும் ஒரு இலேசான கயிற்றின்மூலம் இணைக்கப் 
பட்டுள்ளன. பொருண்மை 1, இறங்கிக் கொண்டிருந்தால், 
முடுக்கத்தையும், கயிற்றின் இழுவிசை, கப்பியின் மேலுள்ள 
அழுத்தம் ஆகியவற்வையும் காண்க. 

வேலை, திறன், ஆற்றல் 
(Work, Power, Energy) 

1, வேலை (௦11) 

ஒருவன் ஒரு சீரான உராய்வுடைய ஒரு தளத்தின் மீது 

ஒரு கனமான பொருளை இழுக்கும் போது அல்லது ஒரு கனமான 

பொருளை மேல்நோக்கித் தூக்கும் போது தான் ஏதோ ஒரு 

வேலையைச் செய்வதாக உணர்கிறான். முதல் வகையில், அவ 
னால் செய்பப்பட்ட வேலையின் அளவு அ௮த்தளத்தின் உராய்வுத் 

தடைக்கும், அப்பொருள் இழுக்கப்பட்ட தூரத்திற்கும் விகிந 
சமத்திலிருக்கும். இரண்டாவது வகையில், அவனால் செய்யப் 

பட்ட வேலையின் அளவு அப்பொருளின் எடைக்கும், அப் 

பொருள் தாக்கப்பட்ட உயரத்திற்கும் விகித சமத்திலிருக்கும். 

இவ்விரு வகைகளிலுமே, பொருளின் இயக்கத்திற்கெதிரான 

தடை மாறிலியாகவுள்ளது. தவிர, பொருளின் மீது செயல் 

படுத்தப்பட்ட விசையின் செயல்படுபுள்ளி (10101 ௦4 8011084101) 

விசை செயல்படும் திசையில் நகருவதைக் காணலாம். 

எனவே, ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் விசை 

யின் செயல்படுபுள்ளி நகரும் போது அவ்விசை வேலை செய்வ 

தாகக் கூறப்படுகிறது. அவ்விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை 

யின் அளவு என்பது அவ்விசையின் அளவு, விசையின் திசை 

யில் அதன் செயல்படு புள்ளி நகர்ந்த தூரம் ஆகியவற்றின் 

பெருக்கம் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. 

அதாவது, வேலை - விசை % செயல்படு புள்ளியின் இடப் 

செயர்ச்சி. இங்கு செயல்படு புள்ளி நகர்ந்த தூரம் அல்து 

செயல்படு புள்ளியின் இடப்பெயர்ச்சி என்பது, அவ்விசையின் 

திசையிலேயே அளவிடப்படல் வேண்டுமென்பதைக் கவனத் 

திற் கொள்ளவும்.
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௫ 77 என்னும் விசை 0 என் 
ச் னும் புள்ளியில் 04 என்னும் 

திசையில் செயல்படுவதாகக் 

ககொள்க, அ௮வ்விசையின் 

அழுத்தம் காரணமாக; 

செயல்படு புள்ளி ட ஆனது 
மக்கு இயம் பெயருகிற 

ப தென்று கொள்க. விசையின் 
ட் A திசை 04-ஃயுடன் OB uder 

படம் 43 சாய்வு ரீ என்று கொள்க. 

Bulges BL | OA வரைக, எனவே, 01 என்பது 
விசையின் திசையில் செயல்படுபுள்ளி 0-வின் இடப்பெயர்ச்சி 

யாகும். 

ஃ செய்யப்பட்ட வேலை - - 0ந ஆகும். 
ு 77-0த.006 9 

ஆ > 

= F+ OB. 

> => 

ட. 7) ஆகிய இரு விசைகள் 0 என்னும் ஒரே புள்ளியில் 
செயல்பட்டு, செயல்படுபுள்ளி டு வை மக்கு இடம் பெயரச் 

செய்தால் இவ்விரு விசைகளினால் செய்யப்பட்ட வேலைகள் 
முறையே 

ஆ 
ஆகும், இவ்விக£வு விசை 7-ம் 0-விடூலயே செயல்படு 

மாகையால், Gra விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை 

= F. OB 

= (F, + Fi)'OB
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> > ஆ ஆ 

= F,: OB+ F,° OB 

௫ இருவிசைகளினால் செய்யப்பட்ட வேலை 

களின் மொத்தம். 

ஆ 

மேலும், 7” என்றும் விசையின் செயல்படுபுள்ளி 0 முதலில் 

£ எனும் புள்ளிக்கு இடம் பெயர்ந்து, அதன் பின்னர் தியிலிருந்து 

௦ எனும் புள்ளிக்கு இடம் பெயர்ந்தால் , இவ்விரு இடப்பெயர்ச்சி 
ஆ 

களின் போதும் விசை 77-ஆல் செய்யப்பட்ட வேலைகளின் 

மொத்தமானது செயல்படு புள்ளியை 0-விலிருந்து நேரடியாக 

௦-க்கு இடம் பெயரச் செய்யும்போது செய்யப்படும் வேலைக்குச் 

சமமாகும். 

> > > 

எவ்வாறெனில், 08 -- 80 - 00 
ஆ ஆ ஆ. ஆ > > > 

SF 8 OB + F- BC =F: (OB + BC) 

> > 

=F:0OC 

> 

wri 44. F= 4i— oj + 2k என்னும் விசை ஒரு 

துகளின் மீது செயல்பட்டு, செயல்படுபுள்ளியை 81-- 7 -த் 

யிலிருந்து 2-7 4-க்கு இடம் பெயரச் செய்கிறது. அவ் 

விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலையின் அளவைக் காண்க. 

தீர்வு 5 
0௦0-814 8/-%, 82/7 48, 

மட 

2, OB = (2i—j + 4k) — (81 + 27—*) 

= —i— 3j + 5k 

> > 

செய்யப்பட்ட வேலை - 7:02 

= (4i — 3j + 2k) +(-—i— 8) + Gk) 

og oO 10 

= 15 sag வேலை, 

wif 45. 41+j—8 $ என்ற விசையினால் செயல் 

படுத்தப்பட்ட ஒரு துகள் 21--/-- 9% என்ற புள்ளியிலிருந்து 

10
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91 3 8/ - 7k என்ற புள்ளிக்கு இடம் பெயருகிறது. விசை 
யினால் செய்யப்பட்ட வேலையினைக் காண்க. 

தீர்வு 

> 

F = 4i+j—9k 

> 

OB = (Si + 8) — 7k) — (2i — j — Sk) 

= 8j + 4j — 2k 

ஆ > 
. செய்யப்பட்ட வேலை - 2. றற 

2 (34/89). (81 + 4j — 2k) 
124446, || 

22 அலகுகள். 

மாதிரி 46. 10/-7/-- 11%, 4157-6, - 24/-- 96 
ஆகிய விசைகளினால் செயல்படுத்தப்பட்ட ஒரு துகள் 
5/-- 9/-- 7% என்னும் புள்ளியிலிருந்து 6/ -- 2/- 2% என்னும் 
புள்ளிக்குக் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. அவ் விசைகளினால் 
செய்யப்பட்ட மொத்த வேலையை அளவிடுக, 

தீர்வு: 

தட ஆ 
8, - 10/74 11) F, = 4i + 5j + 6k, 

ஷ் 

F, = — 23 + j — 9k 
> > > > 

2 விளைவுவிசை F = F, + F, + Fs; 
= 121 + 5j + 8k 

O = Si — 5j— 7k, B = 6i + 2j — 2k 
— 

“. OB = (Gi + 2j — 2k) — (51 — 5j — 7k) 

= i+ 7j + 8k 

விசைகளினால் செய்யப்பட்ட மொத்த வேலை 
= விளைவு விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை
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> > 

= F* OB 

= (121 + 5j + 8k) + (i + 7) + Sk) 
= 12 + 85 + 40 
- 87 அலகுகள். 

குறிப்பு 1. ஒரு விசையின் தாக்குதலுக்குள்ளான ஒரு 
துகள் ௮வ் விசையின் திசைக்குச் செங்குத்துத் திசையில் 

நகர்த்தப்பட்டால், அவ் விசையின் திசையில் துகளின் இடப் 

பெயர்ச்சி பூச்சியமாகையால், அவ் விசையினால் செய்யப்பட்ட 

வேலையும் பூச்சியமாகும், அதாவது, அவ் விசையினால் வேலை 

யேதும் செய்யப்படவில்லை யென்றறிக. 

குறிப்பு 2. 22 என்னும் மாறுவிசை ஒரு துகளின் மீது 

செயல்பட்டு, அத் துகளா அவ் விசையின் திசையில் % தூரத் 

திற்கு இடம் பெயரச் செய்தால், ௮வ் விசையினால் செய்யப்பட்ட 

வேலை 7% ஆகும். 

  

OA என்னும் திசையில் e 
செயல்படும் 2 என்னும் 6 - cae ன் வைன் 

மாறு விசை 4 என்னும் (200 Bs 

புள்ளியிலுள்ள ஒரு படம் 44 
துகளின்மீது செயல்பட்டு, 

அத் துகளை அதே நேர் கோட்டின் மேலுள்ள 8 என்னும் 

புள்ளிக்கு இடம் பெயரச் செய்கிறதென்று கொள்க. விசையின் 

செயற்கோட்டின் மேலுள்ள 0 என்னும் நிலையான புள்ளியி 

லிருந்து 4, 8 ஆகிய புள்ளிகளின் தூரங்கள் முறையே 3,369 

என்க. 

என வே, £ யினால் செய்யப்பட்ட வேலை 

= P. AB 

P (x2 — ™) 

x2 

=f P dx. 

% 

இங்கு % என்பது விசையின் செயற்கோட்டின் மேலுள்ள 

ஒரு நிலையான புள்ளி 0-விலிருந்து ௮க் கோட்டின் மேலுள்ள 

ஏதேனுமொரு புள்ளியின் தூரமாகும்.
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வேலையின் அலகுகள் (ஈர ௦4 Work) 

ஓர் அலகு விசை ஒரு துகளின் மீது செயல்பட்டு, 

செயல்படு புள்ளியை அவ் விசையின் செயற்கோட்டில் ஓர் 
அலகு தூரத்திற்கு இடம் பெயரச் செய்தால் ௮வ் விசையினால் 
செய்யப்பட்ட வேலை ஓர் அலகு வேலை யென்று வரையறுக்கப் 
படுகிறது. 

அ௮.ரா.வி முறையில் ஓர் அலகு வேலை யென்பது ஓர் அடி- 
ராத்தலி (1௦04-1௦0081) ஆகும். அதாவது, *ஒரு ராத்தலி விசை 

ஒரு துகளின் மீது செயல்பட்டு, அத் துகள் அவ் விசையின் 

செயற்கோட்டின் மீது ஓர் அடி தூரத்திற்கு இடம் பெயரச் 

செய்யும்போது செய்யப்படும் வேலையே ஓர் அடி-ராத்தலி? 

யாகும். இது ஓர் ஈர்ப்பலகு ஆகும். தனியலகு முறையில் 

இதற்கு ஒத்த அலகு அடி-ராத்தல் (7௦௦0-00) ஆகும். 

அதாவது, ஒரு ராத்தல் எடையுள்ள ஒரு விசை ஒரு துகளின் 
மீது செயல்பட்டு, அத் துகளை அவ் விசையின் செயற்கோட்டின் 

மீது ஓர் அடி தூரத்திற்கு இடம் பெயரச் செய்யும்போது 
செய்யப்படும் வேலையே ஓர் அடி-ராத்தல் ஆகும். 

எனவே, 1 அடி ராத்தல் - த அடி-ராத்தலிகள் 

௬ 92 அடி-ராத்தலிகள் (தோராயமாக) 

செ.கி.வி-முறையில் ஓர் அலகு வேலை யென்பது ஓர் 
எர்க் (பாஜ) ஆகும். அதாவது, ஒரு டைன் (010௦) விசை ஒரு 
துகளின் மீது செயல்பட்டு, அத் துகளை அவ் விசையின் செயற் 
கோட்டின்மீது ஒரு சென்டிமீட்டர் தூரத்திற்கு இடம் பெயரச் 
செய்யும்போது செய்யப்படும் வேலையே ஓர் எர்க் ஆகும். எர்க் 
என்பது டைன் சென்டிமீட்டர் (ற 00) என்றும் வழங்கப் 
படுகிறது. 

ஆனால், ஓர் எர்க் என்பது மிகமிகச் சிறிய அளவாகையால் 
நடைமுறையில் பயன்படுத்தற்கேற்றவாறு ஜெளல் (7௦18) 
என்னும் அலகு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஜெல் என்பது 
107 எர்க் அலகுகள் கொண்ட வேலையாகும். 

1 ஜெளல் : 10' எர்க்குகள். 

ஜெளல் என்பது நியூட்டன் மீட்டர் ((1128100 metre) orar 
நும் அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில், ஒரு நியூட்டன் விசை 
ஒரு துகளின்மீது செயல்பட்டு, அத் துககா அதன் செயற்கோட் 
டின் மீது ஒரு மீட்டர் தூரத்திற்கு இடம் பெயரச் செய்பும்போது
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செய்யப்படும் வேலை ஒரு நியூட்டன் மீட்டர் என்று வரையறுக் 

கப்படுகிறது. இந்த வேலையின் அளவு ஒரு ஜெளல் வேலையின் 
அளவுக்குச் சமமென்று காணப்படுவதால் ஜெளல் என்பது 

நியூட்டன் மீட்டர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 

ஆகவே, 1 நியூட்டன் மீட்டர் -- 1 ஜெளஎல் 

10” எர்க்குகள். 

ஈர்ப்பலகு முறையில் கிராம் சென்டிமீட்டர் (21216 0601 

ராஐ) என்பது ஓர் அலகு வேலையாகக் கொள்ளப்படுகிறது. 

ஒரு கிராம் எடையுள்ள ஒரு பொருளை நிலைக்குத்தாக மேலே ஒரு 

சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்குத் தூக்கும்போது செய்யப்படும் 

டேவேலையே ஒரு கிராம் சென்டிமீட்டர் ஆகும். ஆனால், ஒரு 

கிராம் எடையென்பது 2 டைன்களுக்குச் சமமாகையால், ஒரு 

கிராம் சென்டிமீட்டர் - ர எர்க்குகள். 

மாதிரி 47. 5 ராத்தல் எடையுள்ள ஒரு பொருளை 10 அடி. 

உயரத்திற்கு நிலைக்சத்தாக மேல்நோக்கித் தூக்கும்போது 

செய்யப்படும் வேலையைக் காண்க. 

தீர்வு : செய்யப்படும் வேலை * -- ராத், எடை % 10 அடி 

- 50 அடி-ராத்தல்கள் 

மாதிரி 48. 8 கிலோகிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள 

உ.த மீட்டர் உயரத்திற்கு நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கித் தூக்கும் 

போது செய்யப்படும் வேலையைக் கணக்கிடுக, é 

§irqy : செய்யப்படும் வேலை W = பொருளின் எடை xX 

உயர்த்தப்பட்ட தூரம். 

பொருளின் பொருண்மை - 8 கிலோகிராம். 

பொருளின் எடை 8 கிலோகிராம் % 2 ய 

ஆனால் 8 981 செ.மீ./வி?. 

= இ,8 மீ./வி*. (தோராய 

மாக) 

பொருளின் எடை - 8கி.கி.%9.8 மீ./விர*. 

செய்யப்படும் வேலை ு கி,கி,9.8மீ./வி”, 

x 258. 

= 196 &.8.-8./a%*. 
மீ,
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ஆனால் 1 கி.கி.-மீ./வி*. - 1 நியூட்டன் 

செய்யப்படும் வேலை ௯ 196 நியூட்டன் 
மீட்டர் (நி.மீ,) 

ு 196 ஜெளல்கள். 

மீளியல்புடைய இழையினால் செய்யப்படும் வேலை (98/௦1 0௦06 ந 
an elastic string) 

ஒரு மீளியல்புடைய இழையின் இயல்பான நீளம் ௨, நீட்டப் 
பட்ட நீளம் ;;, மீளியல்புக் குணகம் 4 என்று கொள்க, இழை 
யின் இழுவிசை 7' எனில், ஹூக்கின் விதிப்படி , 

T=a 4) 

a 

இப்பொழுது, இழையானது மேலும் 48% எனும் மிகச் சிறிய 
நீளத்திற்கு நீட்டப்பட்டால், இச் சிறு நீட்சியின்போது இழு 
விசைக்கு எதிராகச் செய்யப்பட்ட வேலை 78% ஆகும். எனவே 

இழையை ம் நீளத்திலிருந்து ௦ நீளத்திற்கு நீட்டும்போது, இழு 
விசைக்கு எதிராகச் செய்யப்படும் வேலை 

  

c 

Y= (Tax 

i உ [22] 
= 5, | ௪௮-௫௮ | 

iL 

a 
55 (b + ¢ — 2a) (c—b) 

ஆனால், ம் நீட்சியின்போது இழுவிசை = A (=| 
a 

௦ நீட்சியின்போது இழுவிசை = aA 4)
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॥ - இவ்வீரு இழுவிசைகளின் சராசரி ட வண் அணி 
a 2 

=A b+c-2 2a * 2- 82. 

செய்யப்படும் வேலை W = தொடக்க, இறுதி இழுவிசை 
களின் சராசரி % நீட்சி. 

சுழலிணையினால் செய்யப்படும் Gaizy (Work dore by a Couple) 

(2, 48) என்பது ஒரு 
சுழலிணை. இச் சுழலினை 

ஒரு பொருளின்மீது செயல் 

பட்டு (2) 4) என்று 

இடம் பெயருகிறதென்று 

கொள்க. இவ்விடப் 

பெயர்ச்சியை இரு நிலை 

களிலேற்பட்டதாகக் 

கொள்ளலாம். முதலில் 

(2, 4, 2) என்ற நிலையை 

அடைந்து, அதன் பின் 
னர் (2, சி, 8) என்ற நிலையை அடைந்ததாகக் கூறலாம். 

அதாவது, 48-ஆனது அதற்கு இணையாக நகர்ந்து கடம, என்ற 
நிலையை .அடைந்து, பின் AF சுற்றித் திரும்பி 4, 8, என்ற 

நிலையை அடைகிறது. முதல் நிலை இணையிடப் பெயர்ச்சியின் 

போது சுழலிணையின் சம) எதிர் விசைகளால் செய்யப்பட்ட 

மொத்த வேலை பூச்சியமாகுமாகையால் இவ் விணைவிடப் 

பெயர்ச்சியின்போது சுழலிணையினால் ஒரு வேலையும் செய்யப்பட 

வில்லை, 

சுழற்சியின்போது, கடல் செயல்படும் விசை 7 எந்த 

வேலையும் செய்யவில்லை. 8; என்னும் புள்ளி 4,ஐ மையமாகவும் 

1.2, - 4 ர-ஐ ஆரமாகவும் கொண்ட வட்ட வில்லில் நகரு 

வதால், திருப்பியள்ள கோணம் 9 ஆரையன் (80180) எனில், 

இடப் பெயர்ச்சி - றரி ஆகும். 

டல் செயல்படும் விசை 2 செய்யும் வேலை = P x pi= 

மர ரி ஆகும். 

ஆகவே, சுழலிணையால் செய்யப்பட்ட வேலை. - 229 

= Pp x @ 
- சுழலிணையின் 

திருப்புத்திறன் 
உரி டட 

A      5    
படம் 45
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குறிப்பு: சீரி என்பது ஒரு சிறு சுழற்சியைக் குறிப்பிடின், 

ர 
ர Pp d@ = Ppé 

0 
0 

கையால், சுழலிணையினால் 1 (Pp di ஆகும். 
= Bin drarticat’ 2. வேலை \ ர 

0 

திறன் 
(Power) 

€ேவேலை செய்யப்படும் வீதம் திறன் எனப்படும். 

வேலை. 
காலம் 
  அதாவது, திறன் - 

ஒரு வினாடிக்கு ஓர் அலகு வேலை வீதம் செய்யப்பட்டால் வேலைத் 

திறன் ஓர் அலகு என்று சொல்லப்படுகிறது. அ.ஃராஃவி, 
முறையில் வினாடிக்கு ஓர் அடி-ராத்தல் வேலை வீதம் செய்யப் 
படுவது ஓர் அலகுத் திறனாகக் கொள்ளப்படுகிறது. இவ் வலகு 

சிறிய அளவாகயிருப்பகால் இதுபோல் 550 அலகுகள் 

கொண்டது நடைமுறையில் ஓர் அலகாகக். கொள்ளப்படுகிறது. 

இந்த நடைமுறை அலகுக்குப் *பரித்திறன்? (Horse Power 

ழி.) என்று பெயர். அதாவது, ஒரு பரித்திறன் என்பது 
வினாடிக்கு 550 அடி-ராத்தல்கள் வேலைவீதத்தில் செய்யப்படும் 
திறனாகும். இப் “பரித்திறன்? என்னும் அலகு பெரும்பாலும் 

பொறியியற் துறையில் பொறியாளர்களால் நடைமுறையில் 

பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

1 பரித்திறன் (ப.தி.) - 550 ௮.ரா./வி. 

செ.கி.வி. முறையில் வேலையென்பது ஜெளல் என்னும் 
அலகினால் அளவிடப்படுவதால் வேலைத்திறன் வினாடிக்கு ஒரு 
ஜெளல் என்னும் அலகினால் அளவிடப்படுகிறது. வினாடிக்கு 

ஒரு ஜெளல் வேலைவீதம் என்பது வாட் (97௧11) என்னும் ஒரு 

திறன் ௮லகு என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. 

அதாவது, 1 வாட் திறன் - 1 ஜெளல்/வினாடி. 

தடைமுறையில் கிலோவாட் (81108௨14) என்பது ஓர் அலகுத் 
திறனாகப் பயன்பட்டு வருகிறது. ஒரு கிலோவாட் என்பது 1000 
வாட் திறனாகும்.
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1 கி.வாட் :: 1000 வாட். 

குறிப்பு; 1 பரித்திறன் - 746 வாட் திறன் என்று கணக் 

கிடப்பட்டுள்ளது. 

மாதிரி 49, 800 ராத்தல் பொருண்மையை 10 வினாடிகளில் 

9௪ அடி உயரத்திற்குத் தூக்கும் சக்திவாய்ந்த ஒரு பொறியின் 
பரித்திறனைக் காண்க. 

தீர்வு: 10 வினாடிகளில் செய்யப்பட்ட வேலை 

= 200 gr. x 55 ay = 200 % 58 அடி-ராத். 

॥ வினாடியில் செய்யப்பட்ட வேலை 

  = 299 x = _ 20% 88 அடி-ராத். 

திறன் . 80 %58 ௮. ரா./வி. 

20 x 55 

“ஹு பகி 
- தய,தி, 

விசையின் திறன் (௦9௦ 04 & 10106) 

ஒரு விசையின் திறன் என்பது அவ் விசையின் அளவு, அது 

செயல்படும் திசையில் செயல்படு புள்ளியின் திசைவேகம் 

ஆகியவற்றின் பெருக்கமாகும். 

77 என்னும் விசையின் செயற்பாட்டின் காரணமாக அதன் 

செயல்படு புள்ளி ௮வ் விசையின் திசையில் % தூரத்திற்கு இடம் 

பெயர்ந்தால் அவ் விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை 17 என்பது 

W = Fx 
, 

என்னும் தொடர்பின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறதென்று 

கண்டோம். எனவே, செயல்படு புள்ளியின் மிகச் சிறிய 3x 

என்னும் இட.ட்பெயர்ச்சியின்போது செய்யப்படும் வேலை sW 

என்பது 7”.8% ஆகும். 

அதாவது, 817: - ச. 9% 

இவ்விடப் பெயர்ச்சி நடைபெற்ற நேரம் 9: எனில், 

டர 9% ் 
Came foo = = சி. 57 ஆகும்.
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எனவே, குறிப்பிட்ட நேரம் -ல் வேலை வீதம் என்பது 

எல்லை (617 
9. 0 7) ஆகையால், 

௮ 
dt dt 

ஆனால் 4 என்பது திசைவேகம் யைக் குறிக்குமாகையால், 

விசையின் திறன் - வேலை வீதம் 

_ 88 
dt 

= F.yv. 

5 விசை % செயல்படு புள்ளியின் திசைவேகம். 

ஆற்றல் 
(Energy) 

வேலை செய்யும் சக்தியின் கொள்ளளவே ஆற்றலாகும். 
என வே, வேலையின் அலகுகளே ஆற்றலை ௮ளவிடப் பயன்படு 
கின்றன. பொறிமுறை ஆற்றலானது (Mechanical Energy) 
இயக்க ஆற்றல் (Kinetic பசு) என்றும், நிலை ஆற்றல் 

(Potential நறகாஜு) என்றும் இருவகையாகப் பிரிக்கப்படுகிறது 

இயக்க ஆற்றல் (1$10611௦ Energy) 

ஒரு நகரும் பொருளின் இயக்க ஆற்றல் என்பது அதன் 
இயக்கத்தின் காரணமாக அது பெற்றிருக்கும் வேலை செய்யும் 

ஆற்றலேயாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் இயக்கத்திலிருக் 
கும் ஒரு பொருளின் இயக்க ஆற்றல் என்பது அப் பொருள் 
ஓய்விற்குக் கொண்டுவரப்படுமுன் தடையை எதிர்த்து அப் 
பொருளினால் செய்யப்படும் வேலையின் அளவினால் அளவிடப்படு 

கிறது. சாலையில் சென்றுகொண்டிருக்கும் ஓர் உந்து வண்டி. 
அதன் இடப்பெயர்ச்சியின் காரணமாக இடப்பெயர்ச்சி இயக்க 
ஆற்றலைப் பெற்றிருப்பதாகவும், ஒரு பொறியில் சுழன்று 
கொண்டிருக்கும் ஒரு சக்கரம் அதன் சுழற்சியின் காரணமாகச் 
சுழற்சி இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றிருப்பதாகவும் கூறப்படுகின்றன- 

தேற்றம் : ॥ என்னும் திசைவேகத்துடன் சென்று கொண்டி 
ருக்கும் ஈ பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருளின் இயக்க ஆற்றல் 
$ 10” ஆகும்,
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நிறுவல் ண:  பொருண்மையுள்ள் ஒரு துகள் / நேரத்தில் 
? திசைவேகத்துடன் ஒரு பாதையில் (நேர்கோட்டுப் பாதை 

அல்லது வளைவரைபாதை) சென்று கொண்டிருப்பதாகக் 

கொள்க. இயக்கத் திசையின் வழியே செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள 

விசை / என்றும், ! நேரத்தில் துகளின் பாதையிலுள்ள ஒரு 

நிலையான புள்ளியிலிருந்து துகளின் தூரம் $ என்றும் கொள்க, 

எனவே, பொருளின் முடுக்கம் 4 ஆகும். 

dv ds dy 
ds dt ~ ds 

பொருளின் முடுக்கம் - Ve 

F = Qur@earcammn % முடுக்கம் 

dv 
= my — 

ds 

துகளானது மேற்கொண்டு ஸ் எனும் மிகச் சிறிய தூரத்திற்கு 

நகர்ந்தால், செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள விசைக்கு எதிராகச் 

செய்யப்படும் வேலை - -- ி.ம5 ஆகும். 

ஸ் 
அதாவது, -- 889 ds = — mv dv Gu. 

எனவே, துகள் ஓய்விற்குக் கொண்டு வருமுன் விசைக்கு எதி 

ராகச் செய்யப்படும் மொத்த Gaim = 

9 
4 ர் my dv = 4my* 

y 

ர திசைவேகத்துடன் சென்றுகொண்டிருக்கும் 7 
a அதாவது 

௭௫ 

பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருளின் இயக்க ஆற்றல் 4 mv 

ஆகும். 

ஆற்றல் தத்துவம் (911௦01016 of Energy) 

இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு பொருளின் திசைவேகம் 8ஈவி 

லிருந்து 9-க்கு மாறினால், 

இறுதி இயக்க ஆற்றல் உ தரா 

தொடக்க இயக்க ஆற்றல் - $ ரயி 

இயக்க ஆற்றல் மாறுபாடு - $ ரர — 4 mu’,
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இப்பொழுது, திசைவேகம் ௨-விலிருந்து 9-க்கு மாறும்போது 

பொருத்தப்பட்டுள்ள விசைகளினால் செய்யப்பட்ட மொத்தவேலை 

ர 

“18ல் 

u 

ர 

= j my dy 

u 

= [$ 0] 

= $ mv? — $ mu. 

௩ இயக்க ஆற்றல் மாறுபாடு. 

அதாவது, இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு பொருளின் இயக்க ஆற்றல் 
மாறுபாடு ௮ப் பொருளின்மேல் செயல்பட்டுள்ள விசையினால் 

செய்யப்படும் வேலைக்குச் சமமாகும், இதுவே ஆற்றல் 

விதியாகும். 

குறிப்பு 2: இயக்க ஆற்றல் என்பது ஒரு திசையிலிக் கணியமாகும். 

நிலை 2,hme (Potential Energy) 

ஒரு பொருளின் நிலை ஆற்றல் என்பது ௮து இருக்கும் நிலை 
யின் காரணமாகப் பெற்றிருக்கும் வேலை செய்யும் ஆற்றலே 

யாகும். ஒரு குன்றின் உச்சியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள ஓர் உந்து 

வண்டி நிலை ஆற்றல் பெற்றிருப்பதாகக் கூறலாம் த எவ்வா 

றெனில், ௮வ் வண்டி குன்றிலிருந்து கீழிறங்கும் பாதையில் 
விடப்பட்டால், வெகுதூரம் செல்லக்கூடிய ஆற்றலைப் பெற்றுள்ள 

தாகயிருக்கும். சாவி கொடுக்கப்பட்ட கடிகாரத்தின் சுருள்வில் 
(Spring) நிலை ஆற்றல் பெற்றுள்ளதாகக் கூறலாம் ; ஏனெனில்; 
சாவி கொடுக்கப்பட்ட கடிகாரத்தின் சுருள் வில்லானது தனது 

முறுக்கேற்றப்பட்ட தன்மையின் காரணமாக ௮க் கடிகாரத்தை 

நீண்டநேரம் ஓடச் செய்யும் ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கிறது. நிலை 
ஆற்றல் பெற்றிருக்கும் ஒரு பொருள் அதன் நியமமான நிலை 
(81க00810் ற௦61110ய)யிலிருந்து இப்போதைய நிலைக்கு எந்த 
விசையை எதிர்த்துக் கொண்டுவரப்பட்டதோ அதே விசை 
யினால் அப்பொருக£ அதன் இப்போதைய நிலையிலிருந்து அதன் 
நியமமான நிலைக்குக் கொண்டு செல்லும்போது செய்யப்படும் 
வேலையின்மூலம் அப் பொருளின் நிலை ஆற்றல் அளவிடப்படு
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கின்றது. எனவே, நிலை ஆற்றல் என்பது வேலையின் அலகு 
களாகிய ஜெளல், எர்க், அடி-ராத்தல், பரித்திறன் மூலமாக 
அளவிட ப்படுகின்றது. 

ப எனும் ஒரு பொருண்மை தரையிலிருந்து ர எனும் உயரத் 
திற்கு உயர்த்தப்பட்டால் அது நிலை ஆற்றல் பெற்றிருப்பகாகக் 
கூறலாம். அப் பொருளின் எடை 2 நிலைக்குத்தாகக் கீழ் 
நோக்கிச் செயல்படுமாகையால், அப் பொருளை மேலே 
உயர்த்தும்போது 1ர எனும் இத் தடையை எதிர்த்துத்தான் 
உயர்த்தப்படுகிறது. எனவே, இத் தடை விசையாகிய 2ஆல் 
அப் பொருளை 4 உயரத்திலிருந்து அதன் நியமமான நிலையாகிய 
தரைக்குக் கொண்டுவரும்போது செய்யப்படும் வேலை ஈர் 
ஆகும். இதுவே, ௮ப் பொருளின் நிலை ஆற்றலாகும். 

“2 உயரத்திலிள்ள 1 பொருண்மையின் நிலை ஆற்றல் = mgh 

ஒரு பொருள் அடையக்கூடிய மிகத் தாழ்ந்த புள்ளி (அல்லது 
தளம்) ௮ப் பொருளின் அடிப்புள்ளி (10496 0௦104) அல்லது அடித் 

தளம் (088௦ 01௧௩௨) என்று சொல்லப்படும். அடிப்புள்ளிக்கு 

உயரமான நிலையிலுள்ள பொருள்கள் நதேரடையாள நிலை 

ஆற்றலைக் கொண்டிருப்பதாகவும், அடிப்புள்ளிக்குத் தாழ்வான 

நிலையிலுள்ள பொருள்கள் எதிரடையாள நிலை ஆற்றலைக் 
கொண்டிருப்பதாகவும் கொள்ளப்படுகின்றன . 

ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் ஒரு - விசையினால் அப் 

பொருள் ஒரு கிடைத்தளத்தின் மீது இழுத்துச் செல்லப் 
பட்டாலோ அல்லது உருட்டி விடப்பட்டாலோ, அவ் விசை 

யினால் செய்யப்படும் வேலை நிலை ஆற்றலாகச் சேர்த்து வைக்கப் 

படுவதில்லை. ஏனெனில், உராய்வின் காரணமாக, ஆற்ற 

லானது வெப்பமாக மாறி மேற்கொண்டு பயனற்றதாகி விடு 

கிறது. ஒரு விசையினால் செயல்படுத்தப்பட்ட ஓரு பொருள் 

இயக்க முடிவில் முன்னிருந்த மட்டத்திலேயே இருந்தால், 

இயக்கத்தின்போது வெளிப்படும் ஆற்றல் வெப்பமாக மாறி 

விடுவதால் அதன் முன்னிருந்த நிலை ஆற்றல் எவ்வித மாறுதலு 
மடையாது அப்படியேயிருக்கும். மாறாக, ஒரு பொருள் ஒரு 

விசையினால் ஒரு சாய்தளத்தின் மேல் இழுத்துச் செல்லப் 

பட்டால், அதன் ஆற்றலில் ஒரு பகுதி வெப்பமாக மாறுகிறது ; 

எஞ்சியுள்ள பகுதி நிலை ஆற்றலாக மாறுகிறது. 

காப்பு நிலை விசை (Conservative Force) 

ஒரு துகளின்மீது செயல்படும் ஒரு விசை அத் துக் அதன் 

நியமமான நிலையிலிருந்து அதன் இயக்கப் . பாதை வழியே
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வேரு நிலைக்குக் கொண்டு சென்று மீண்டும் அதன் நியம 
மான நிலைக்கே கொண்டுவருவதால் எவ்வித வேலையும் செய்யப் 

படவில்லையாயின் அவ் விசை ஒரு *காப்பு நிலை விசை” 

எனப்படும். 

௩ பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் ர் உயரத்திற்கு மேலே 
உயர்த்தப்பட்டு மீண்டும் அதன் நியம நிலைக்கே கொண்டுவரப் 

பட்டால், செய்யப்பட்ட மொத்த Gard — mgh + mgh = 0 

ஆகும். எனவே, அப் பொருளின் எடையாகிய ஈ2 என்பது 
ஒரு காப்பு நிலை விசையாகும். மாறாக, என்னும் விசை ஒரு 
கிடைத்தளத்தின் மேலுள்ள ஒரு துகளை ௦ தூரத்திற்கு நகர்த்த 
வேண்டுமாயின் செய்யப்பட வேண்டிய வேலை /% ஆகும். 
அதே துகை மீண்டும் அதன் நியம நிலைக்குக் கொண்டு 
செல்லச் செய்யப்பட வேண்டிய வேலையும் Fs ஆகும், 
ஆகவே, ஒரு கிடைத்தளத்தின் மேல் ஒரு துகளை உராய்வுத் 

தடையை எதிர்த்துச் சிறிது தூரத்திற்கு நகர்த்தி மீண்டும் நியம 
நிலைக்கே கொண்டுவரும்போது செய்யப்படுகின்ற வேலை 
பூச்சியமாகாது. எனவே, இங்கு விசை 7” ஆனது ஒரு காப்பு 
நிலை விசையாகாது. 

ஒரு காப்பு நிலை விசைக் களத்தில் ஒரு துகள் ஒரு நிலையி 
லிருந்து வேறொரு நிலைக்கு நகரும்போது செய்யப்படுகின்ற 
வேலை அதன் இயக்கப் பாதையையோ அல்லது திசை 
வேகத்தையோ சாராமல் அதன் தொடக்க, இறுதி நிலைககா 
மட்டுமே சார்ந்திருக்கும். ் 

ஆற்றல் காப்புத் தத்துவம் (8£1௦1ற16 ௦4 6015818110 ௦7 Energy) 
ஒரு காப்பு நிலை விசைத் தொகுதியின் செயல்பாட்டின்கீழ் 

ஒரு துகள் நகரும்போது அதன் இயக்கம் முழுவதிலும் அதன் 
இயக்க ஆற்றல், நிலை ஆற்றல் ஆகியவற்றின் மொத்தம் ஒரு 
மாறிலியாகும். 

ஆற்றலை ஆக்கவோ அல்லது அழிக்கவோ முடியாது 
ஆனால் ஒரு வடிவத்திலிருந்து மற்றொரு வடிவத்திற்கு மாற்றப் 
படலாம், உதாரணமாக, ஒரு சாய்தளத்தின் உச்சியிலிருந்து 
கீழ்முகமாக உராய்வுத் தடையை எதிர்த்து நழுவிச் செல்லும் 
ஒரு பொருள் பெறுகின்ற இயக்க ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக 
மாற்றப்பட்டு விடுகிறது. பொறிமுறை ஆற்றல்களாகிய 
(Mechanical Energy) Qués ஆற்றல், நிலை ஆற்றல் ஆகியவை 
பற்றிய காப்புநிலத் தத்துவம்பற்றி மட்டுமே இங்கு நாம் 
கவனிப்போம்.
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ஈட பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் தரையிலிருந்து ச் 
உயரத்திலுள்ள 0 என்னும் புள்ளியிலிருந்து கீழே விழுவதாகக் 
கொள்வோம். பொருள் 0-விலிருக்கும்போது ஓய்விலிருப்பதால் 
அதன் இயக்க ஆற்றல் பூச்சியமாகும். தரையிலிருந்து h 
உயரத்திலிருப்பதால் அதன் நிலையாற்றல் ரர் ஆகும். 

.. 0-வில் இயக்க ஆற்றல் -_ நிலை ஆற்றல் 
= O-+mgh - 2. 

பொருள் தரையை அடையும்போது அதன் திசைவேகம் 
? எனில், 

vy? = u® + 2as 

என்னும் @QshrsHd u=0,a=g8,5=h என்று 
பிரதியிட, 

yp? = 0+ 2gh = 2 gh. 

“. பொருளின் இயக்க ஆற்றல் - நய” }m x 2 gh = mgh. 
பொருள் தரையிலேயே அதன் நியம நிலையிலிருப்பதால் 

அதன் நிலை ஆற்றல் பூச்சியமாகும். 

ர் தரையில் இயக்க ஆற்றல் 4 நிலை ஆற்றல் 

= mgh + 0 - ஈரம், 

இப்பொழுது, பொருள் கீழே விழும் பாதையில் 0-விலிருந்து 

ந தூரத்திலுள்ள ஏதேனுமொரு நிலையைக் கருதுக, 
இந்த நிலையை அடையும்போது பொருளின் திசைவேகம் 

ர எனில் 3 “ 0, a=g,s= % ஆகையால், 

V2. O+2- g+x = 2 gx. 

எனவே, பொருளின் 3? mx 2 gx = mex 
இயக்க ஆற்றல் 

ஆனால், பொருளானது தரையிலிருந்து (h — x) உயரத்தி 
லிருப்பதால், அதன் நிலை ஆற்றல் - ஈ2 (4-2) ஆகும். .. 

= இல் அ = mgx + mg (h -—- x) = meh. 
+
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ஆகவே, உயரமான ஓர் இடத்திலிருந்து கீழ்நோக்கி 
விழுந்துகொண்டிருக்கும் ஒரு பொருளின் இயக்க ஆற்றல், நிலை 
ஆற்றல் ஆகியவற்றின் மொத்தம் அதன் இயக்கப்பாதை 

யெங்கும் ஒரு மாறிலியாகவிருக்கும். 

சாய்தளத்தில் நழுவும் பொரு 

ளில் ஆற்றல் காப்புத் தத்து 
வத்தைச் சரிபார்த்தல் 

1 பொருண்மையுடைய 

ஒரு பொருள் ஒரு வழவழப் 

பான சாய்தளத்தில் 

மேலிருந்து கீழ்முகமாக 

ஈர்ப்பு விசையின்கீழ் நழுவு 

கிறது. பொருளின் நழுவு 

பாதையில் எந்தப் புள்ளி 
யிலும் அதன் இயக்க 

ஆற்றல், நிலை ஆற்றல் 
ஆகியவற்றின் மொத்தம் 

ஒரு மாறிலியாகும். 

AB என்பது / நீளமும், 4 உயரமூமுள்ள ஒரு வழவழப் 
பான சாய்தளம். ல என்பது அதன் சாய்வு. ஈ பொருண்மை 

யுள்ள 2 எனும் பொருள் 4 யிலிருந்து யை நோக்கி நழுவிச் 
செல்கிறது. 

  

படம் 46 

4-யில் பொருள் ஓய்விலிருப்பதால் இயக்க ஆற்றல் - 0. 

4-யில் பொருள் 4 உயரத்திலிருப்பதால் நிலை ஆற்றல் - ஈரம். 
குயில் இயக்க ஆற்றல் -- நிலை ஆற்றல் = mgh. 

Qurger Bonus gomtupihGur gy a 567 Hor Gorath v cree, 

w= uit 2as 

என்னும் சூத்திரத்தில், 4 0, சஹ 4 =g gi x gh 
tog? 

S = AB = /என்று பிரதியிட, 

w=04 2 அ. xX l= ரம் ஆகும். 

ட.௰ியில் பொருளின் இயக்க ஆற்றல் 

- ர்ரற $ 2 gh = mgh. 
நிஃயில் பொருள் 0 உயரத்திலிருப்பதால், திலையாற்றல் 4 0. 

சியில் இயக்க ஆற்றல் -- நிலை ஆற்றல் ் 
= mgh +0 = mgh.
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பொருள் 4 யிலிருந்து நழுவி x ம் 5 ar gy it a தூரம் சென்று 7 சன்னறும் 

நிலையிலிருக்கும் போது அதன் திசை வேகம் 7 என்க. 

u=@0,a=g3in & = #8, say. 

  

ரு றப. 2 ரூ 

V=jO+ oP 

2 ghx 
  

7 

 மி.யில் பொருளின் இயக்க ஆற்றல் 

2 ghx _ mghx 

= PMS Ee Re T. 
  

யில் பொருளின் உயரம் - 709 - 7௨ 4 - ex 

மயில் பொருளின் நிலை ஆற்றல் 

_ சிக் 
~ I 

“Pwo பொருளின் இயக்க ஆற்றல் -- நிலை ஆற்றல் 

== mgh. 

= mghm ம் ன   

ஆகவே, ஒரு வழவழப்பான சாய்தளத்தின் மீது நழுவும் 

பொருளானது அதன் பாதையில் எந்த இடத்திலும் ஆற்றல் 
காப்புத் தத்துவத்தை நிறைவேற்றுகிற தென்று காண்கிறோம். 

மாதிரி 50. ஒரு விசை 10கி. கிராம் எடையுள்ள ஒரு 

பொருளை 60 செ.மீ./வி*. முடுக்கத்துடன் நிலைக்குத்தாக மேல் 

நோக்கி உயர்த்துகிறது. 2. வினாடிகளில் அவ் விசையினால் 

செய்யப்பட்ட வேலையின் அளவு யாது? 

தீர்வு 

பொருளின் எடை - 10 கி.கி. எடை 

10 x 1000 + 981 டைன்கள் 

செயல்படும் aor 7” எனில், 7? மேல் நோக்கியும், எடை 

கீழ் நோக்கியும் செயல்படுமாகையரல் அவற்றின் விஃ£வு விசை 

யாகிய (72£-- எடை) யினால் பொருளில் 60 செ.மீ./வி" முடுக்கம் 

ஏற்படுகிறது. 

11
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நியூட்டனின் இரண்டாவது விதியின்படி, 

விளவு விசை - பொருண்மை % முடுக்கம்: 

F— 10 x 1000 x 981 = 10 x 1000 x 60 

F = 10 x 1000 x 60 + 10 x 1000 x 981 

= 104 (60 + 981) 

= 104 x 1041 mtoraar. 

செயல்படுபுள்ளி 2 வினாடிகளில் செல்லும் தூரம் $ எனில், 

S=ut+4atl 

என்னும் சூத்திரத்தில், 8- 0,ஈ-60,1/-3 என்று 

பிரதியிட, 
5- 9--1)060%4 - 120 செ.மீ, 

செய்யப்படும் வேலை 15 

- 104% 1041 % 120 எர்க்குகள் 

i} 

= 10° x 1041 ம 18 எர்க்குகள் 

= 10° % 12498 எர்க்குகள் 

107 ௩ 124, 98 எர்க்குகள் 

- 124, 92 ஜெளல்கள். 

| 

மாதிரி 51- 50 டன் பொருண்மையுள்ள ஒரு தொடர் 
வண்டி சமதள இருப்புப் பாதையில் டன்னுக்கு 10 ராத்தல் 

எடை வீதமுள்ள மாருத்தடையை எதிர்த்து 15 நிமிடங்களில் 

19 மை/மணி வேகத்தைப் பெறுகிறதெனில் தொடர்வண்டிப் 

பொறியின் பரித்திறன் காண்க, 

தீர்வு : 

தடைவிசை - 50)610 - 500 ராத். எடை 

வண்டி 0 தொடக்கவேகத்துடன் புறப்பட்டு நிமிடங் 

களில் 60 மை/மணி வேகத்தை அடைகிறது. 

85 0:7௮ 19 மை/மணி - 22 அடி/வி. 

ii 220 
“5 திமி, - 5 480 =m oa வி.   

220 

3 
  You- சர்யிலிருந்து, 22 - ட. ச
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‘ 66 3 

MOOG = Sag = Tg அடி/னி 
். இயக்கவிசை - பொருண்மை % முடுக்கம் 

= 50 x 2240 x — ராத்தலிகள் 

_ 50 x 2240 x 8 

382 x 10 

௪ 1099 ராத். எடை. 

பொறியின் உண்மையான இழுவிசை 

- இயக்கவிசை -- தடைவிசை 

1020 ராத். எடை -- 500 ராத். எடை 

= 179850 ராத். எடை. 

ஒரு வினாடியில் செல்லும் தூரம் - 28 அடி. 

. ஒரு வினாடியில் செய்யப்படும் வேலை 

= நீ550 % 22 அடி - ராத்தலிகள் 

1550 x 22 . 4 
ரை. நண பரித்திறன்கள் 

62 ப. தி. 

மாதிரி 52. 200 டன் பொருண்மையுள்ள ஒரு தொடர் 

வண்டி 8/500 என்ற சாய்விலுள்ள ஒரு சாய்தளத்தின் மேல் 

600 ப. தி. கொண்ட ஒரு பொறியினால் 40 மை/மணி வேகத்தில் 

இழுத்துச் செல்லப்படுகிறது. உராய்வு முதலியவற்றால் ஏற் 

படும் தடைவீதம் டன்னுக்கு எவ்வளவு என்று காண்க, 

ராத், எடை 

Ul 

Strays பொறியின் திறன் - 600 ப.தி. 

_ 600 -- 550 அடி. ராத்./வி. 

= 600 x 550 % 92 அடி ராத்தலிகள்/வினாடி. 

வண்டியின் வேகம் - 40 மை/மணி - 40 % a ட 

அடி/வி. 
a a . 176 

ஒரு வினாடியில் வண்டி செல்லும் தூரம் -- - - அடி,  
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தடையை எதிர்த்து வண்டியின் விசை - 7 எனில், ஒரு 
176 . 

வினாடியில் செய்யப்படும் வேலை - 2 % --5-- அடி ராத்தலிகள் 

32% 435௮ ராத்தலிகள் = 600 x 550 92 அடி 
ராத்தலிகள் . 

3 ழ் ல் 
லக்ன 600 x 550 x 82 சட ராத்தலிகள். 

600 x 800 ராத்தலிகள் 

600 x 800 ‘ 7 
எ எட ராத். எடைகள் 

5625 ராத். எடைகள். 

தளத்தின் சாய்வுத் தடை - 200 % 8240 % ஸா ராத், எடை 

கள். 

- 2688 ராத். எடைகள். 

உராய்வுத் தடை முதலியன டன்னுக்கு m ராத். எடைகள் 
என்று கொள்க. 

உராய்வுத் தடை விசை - 2007 ராத். எடைகள். 

மொத்தத் தடை விசை - (2688 ._ 200ஈ0 ராத், எடைகள் 
வண்டி சீரான வேகத்துடன் செல்வதால், 

வண்டியின் விசை -மொத்தத் தடை விசை 

ல. 5625 = 2688 + 200 m 

+200 m = 2987 

m = 14,685 

உராய்வுத் தடை முதலியன டன்னுக்கு 14,695 ராத். எடை 
யாகும், ் 

மாதிரி 53, ௪00 ப.தி. கொண்ட ஒரு பொறி 500 டன் 
எடையுள்ள ஒரு தொடர்வண்டியை சமதள இருப்புப் பாதை 
யின் மேல் இழுத்துச் செல்கிறது. தடைவிசை 16 ராத். எடை | 
டன் எனில் வண்டி 80 மை/மணி வேகத்துடன் சென்று கொண் 
டிருக்கும்போது அதன் முடுக்கம் என்ன ? 

தீர்வு: பொறியின் திறன் - 500 ப.தி. 

= 500 x 950 ௮.ராத்./வி.



இயக்க விதிகள் 168 

வேகம் - 80 மை/மணி. 

44 அடி/வி. 

ஃ 1 வினாடியில் செல்லும் தூரம் - 44 அடி. 

பொறி செயலாற்றும் விசை £ எனில், ஒரு வினாடியில் 
செய்யப்படும் வேலை P x 44 அடி. ராத், ஆகும். 

 2)044-8600)%550 

அல்லது, P = அகம் = 6250 ராத், எடை 

அதாவது, பொறியின் விசை - 6280 ராத். எடை. 

= 6250 ௩ 82 ராத்தலிகள். 

தடை விசை - 200 % 16 ராத். எடை. 

200 x 16 x 982 ராத்தலிகள் 

= $200 x 82 ராத்தலிகள். 

ail Sor 61} விசை - பொறியின் விசை-- தடைவிசை 

(6250 x 82 — 3200 x 82) ராத்தலிகள் 

= 8050 x 92 ராத்தலிகள் 

இவ்விளவு விசையானது பொருண்மை % முடுக்கமாகும். 

200 ம 2240 % முடுக்கம் - 9050 % 88 

._. 8080 x 82 
முடுக்கம் = 299 x 2840 

61 
a வி். = Geo அடி/ 

॥ 

| 

மாதிரி 54. 22,00 பரித்திறன் கொண்ட ஒரு நீராவிக் 

கப்பல் (0 நாட்களில் 8,800 மைல்கள் ஓடுகிறது. அதன் 

இயக்கத்திற்கெதிரான சராசரித் தடையைக் காண்க. 

தீர்வு: கப்பலின் வேகம் - 8800 மைல்/10 நாள் 

- 880 மைல்/நாள் 

_ 880 x 5280 | 
- 22 60960 அ4/ வினாடி 

121 
வத் அடி/வினாடி.
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121 
ஒரு வினாடியில் சென்ற தூரம் - = அடி. 

கப்பலின் விசை 2 எனில், ஒரு வினாடியில் செய்யும் வேலை 

121 க 
= PX அடி. ராத். 

ஆனால் கப்பலின் திறன் - 82,000 ப.தி. 

ஒரு வினாடியில் செய்யும் வேலை - 82,000 % 850 அடி. 

ராத், 

“ PX = = 22,000 x 580 

Pw. = 22,000 x 550 x   ராத், எடை 

= 600,000 ராத். எடை, 

நீராவிக் கப்பல் சராசரி சீரான வேகத்துடன் செல்வதாகக் 

கருதப்படுவதால் , கப்பலால் ஆற்றப்படும் விசை- தடை விசை 

கப்பலின் இயக்கத்திற்கெதிரான தடை 

5 6000,000 ராத், எடை 

600,000 

2240 

= 267 § Lor orem. 

அதாவது, சராசரித் தடை - டன் எடை 

மாதிரி 55. நிமிடத்திற்கு 18,200 ராத்தல் எடையுள்ள 
நீரை 48 அடி/வி. வேகத்துடன் வெளியே தள்ளக்கூடிய ஒரு 

பொறியின் பரித்திறன் காண்க. 

தீர்வு: வெளியே தள்ளப்படும் நீர் - 19200 ராத்/நிமி. 

_ 18200 
60 

= 220 sr s/f. 

ஒரு வினாடியில் வெளியே தள்ளப்படும் நீரின் பொருண்மை 
௯ 920 ராத், 

நீரின் வேகம் - 48 அடி/வி. 
ஒரு வினாடியில் செய்யப்படும் வேலை - இயக்க ஆற்றல் 

= 4 mv? 

=} x 220 x 48° ay 
ராத்தலிகள்
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= 110 x 48 x 48 ரத் 
Fa அடி-ராத், 

110 x 48 x 48 

382 x 350 

= 14.4u.9. 

Ue Be 

மாதிரி 56. ஒரு ஆற்றின் அகலம் ஒரு இடத்தில் ச அடி ; 
அதன் சராசரி ஆழம் 4 அடி $ அதன் சராசரி வேகம் ப அடி/ 

வினாடி. ஓர் அலகு கன அளவுத் தண்ணீரின் எடை ம எனில் 

ஆற்றின் பரித்திறன் 
hdwu3 

1100g 
  என்று காட்டு. 

தீர்வு ௨ ஒரு வினாடியில் பாய்கின்ற நீரின் கன அளவு 

௪ 8/௧. அடி. 

ஒரு வினாடியில் பாய்கின்ற நீரின் பொருண்மை 

=hduworg. 

ஒரு வினாடியில் பாயும் நீரினால் செய்யப்படும் வேலை 

௪ அதன்இயக்க ஆற்றல் 

4 my? | 

= 4X hduw x uw? அடி ராத்தலிகள் 

hdww i ம 
௪-2 அடிஃராத்தலிகள் 

_hdwus 
ae   அடி-ராத் 

மாதிரி 57. ஒரு பொறியானது ஒரு கிணற்றிலிருந்து 

நீரைத் தரைமட்டத்திற்கு இறைத்து வெளியேற்றுகிறது. ' 
கிணற்றின் சராசரி நீர்மட்டத்தின் ஆழம் 44 அடி, ஒரு வினாடி 

யில் 6 ௧, அடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. பொறியின் வேலை 
யில் மூன்றில் இரண்டு பாகமே நீரை வெளியேற்றப் பயன்படுகிற 
தெனில் பொறியின் பரித்திறன் காண்க. 

(ஒரு க. அடி, நீரின் பொருண்மை 62.5 ராத்.)
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தீர்வு: ஒரு வினாடியில் வெளியேற்றப்படும் நீரின் 

பொருண்மை - 6% 62.5 - 978 ராத். 

இந்த நீர் உயர்த்தப்படும் தூரம் - 44 அடி. 

ஒரு வினாடியில் செய்யப்படும் வேலை - 875)644 அடி. ராத், 

975 x 44 
“ஜட பசி 
௫ 80 ப.தி. 

பொறியின் திறனில் மூன்றில் இரண்டு பாகம் - 80 ப.தி. 

பொறியின் திறன் = 80 %$ - 49ப.தி. 

மாதிரி 58. நிமிடத்திற்கு 1000 காலன்கள் வீதம் 50 அடி 

ஆழத்திலிருந்து நீரை இறைத்து 6 சதுர அங்குலக் குறுக்கு 
வெட்டுள்ள குழாயின்மூலம் வெளியேற்றுவதற்குத் ததேவையான 

பரித்திறனை க் காண்க. 

(ஒரு க.அடி நீர் - 6% காலன் ; 1 காலன் நீர் - 10 ராத்,) 

தீர்வு: ஒரு நிமிடத்தில் மேலே உயர்த்தப்படும் நீர் 

௪ 1000 காலன் 

- 10,000 ராத். 

உயர்த்தப்படும் உயரம் - 50 அடி, 

... ஒரு நிமிடத்தில் செய்யப் 
படும் வேலை - 10,000 % 50 அடி-ராத். 

குழாயின் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பு - 6 ௪, ௮ங் 

6 1 

“Tex 12-247" St 
ஒரு நிமிடத்தில் இறைக்கப்படும் நீரின் அளவு - 1000 காலன் 
ஒரு வினாடியில் இறைக்கப்படும் நீரின் அளவு 

  

_ 1000. os 
60 is 

_ 1000 _ 4 
= 60 * 55 2 At 

zz கட அடி. 

நீரின் வேகம், 1 அடி/வி. எனில், ஒரு வினாடியில் இறைக்கப் 
படும் நீரின் அளவு - குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பு xX வேகம் 

1 
“- தத 575: அடி ஆகும்.
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i — 24 ப த த... 

BOOS, v= i xX 24 - 64 அடி/வி. 

64 அடி/வி. வீதம் ஒரு வினாடியில் வெளித் தள்ளப்படும் 

1000 

60 

1000 
= x 1 5 60 % 10 ராத் 

1000 . 
= —— rs. 

6 

வெளித் தள்ளப்படும் நீரினால் ஒரு வினாடியில் செய்யப்படும் 
வேலை = $ mv? 

=ix = 6 64* அடி. ராத்தலிகள் 

_,y 1000, 64x64 
“த ge gg TTS 

உ 
ம
ே
 

நீரின் அளவு - காலன்   

  

2 

92000 i 
= —g ao 

நீரை மேலே ஏற்றுவதில் ஒரு நிமிடத்தில் செய்யும் வேலை 

௪ 1000 % 50 அடி-ராத். 

நீரை மேலே ஏற்றுவதில் ஒரு வினாடியில் செய்யும் வேலை 

_ 1000 x 80 a 
=o 

25000 ல் 
“ --2-- அடிஃராத்.   

ஒரு வினாடியில் மொத்தம் செய்யப்படும் வேலை 

  

  

32000 25000 ன் 
=(——— + =a அடி-ராத் 

( 3 3 

57 
தேதவையான திறன் - பப அடி-ராத். 

57000 
ae —— LS. 

3 x 550 ச் 

= 845 ப.தி. (தோராயமாக)
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மாதிரி 59. ஒரு பொறியானது ஒரு கிணற்றிலிருந்து அதன் 
சராசரி நீர் மட்டத்திற்குமேலே 19 மீட்டர் உயரத்திலுள்ள தரை 

மட்ட த்திற்கு நீரை இறைக்கிறது. வினாடிக்கு 250,லிட்டர் தீர் 

மேலே ஏற்றப்படுகிறது. பொறி செய்யும் வேலையில் முக்கால் 
பாகம் நீரை மேலே ஏற்றுவதற்குப் பயன்படுகிறதெனில், 
பொறியின் திறனைக் கணக்கிடுக. 

தீர்வு: ஒரு வினாடியில் மேலே ஏற்றப்படும் நீர் 

- 250 லிட்டர் 

- 2560 கிலோகிராம், 

771 - ஒரு வினாடியில் ஏற்றப்படும் நீரின் பொருண்மை 

= 2508.8. 

= 250 x 1000 Arrth 

= 250 % 105 கிராம். 

8 - ஈர்ப்பு முடுக்கம் - 981 செ.மீ./வி*, 

/ - நீர் ஏற்றப்படும் உயரம் 

௪ 18 மீட்டர் 

= 15 x 100 @e.8. 

~ 15 x 10° @e.8, 

நீரை 15 மீட்டர் உயரத்திற்கு ஏற்றும்போது செய்யப்படும்வேலை 
= mgh 

= 250 x 108 x 981 x 15 x 10° rte @aar. 
= 875 x 106,981 எர்க்குகள் 

6 ‘ = EEE x 100% சற A io 324 ஜெளல்கள் (ஆனால் 1 ஜெளல் 

ு வாட் 

- 86797.5 வாட்டுகள் 

செய்யப்படும் வேலையானது பொறியின் திறனில் முக்கால் பாகம், 
முக்கால் திறன் - 96787,9 வாட்டுகள். 

உ முழுத் திறன் - 86787.5 x ் வாட்டுகள் 

= 49050.0 are. Qaer 

- 49:09 கிலோ வாட்டுகள்,
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பயிற்சி 85, 

ds 10 கிலோகிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் 

218 மீட்டர் உயரத்திலிருந்து கீழே போடப்படுகிறது. அதன் 

இயக்கத்தின் இறுதி வினாடியில் செய்யப்படும் வேலையைக் 

காண்க, 

2, 60 கி.கி. எடையுள்ள ஒரு மனிதன் 50 மீட்டர் உயர 

முள்ள ஒரு கோபுரத்தின் மேல் ஏறுகிறான். அவன் ஏறுகின்ற 

போது செய்கின்ற வேலையைக் காண்க. மேலும், $ கிலோ 

வாட் திறனுள்ள ஒரு பொறி அவனை கோபுரத்தின் உச்சிக்கு 

58, 86 வினாடிகளில் தூக்கிச் செல்லுமென்று காட்டு. 

8. 50 டன் எடையுள்ள ஒரு தொடர்வண்டியின் இலக்கத் 

திற்கெதிரான உராய்வுத் தடை டன்னுக்கு$ கிலோ கிராம் 
எனில் சமதள இருப்புப்பாதையில் 72 கி,மீ,/மணி வேகத்தில் 

செல்ல பொறியின் திறன் என்னவாகயிருக்க வேண்டும்? 

4. பொறியுடன் 800 டன் பொருண்மையுள்ள ஒரு 

தொடர்வண்டி 100 இல் 1] என்ற சாய்தளத்தின் மேல் 

86 கி.மீ,/மணி வேகத்தில் இழுத்துச் செல்லப் படுகிறது. 

பொறியின் திறன் 92:7 கிலோவாட்டுகளெனில், உராய்வு 

முதலியவற்றால் ஏற்படும் தடையை ஒரு டன்னுக்கு எவ்வளவு 

என்று காண், 

5. பொறியுடன் 200 டன் பொருண்மையுள்ள ஒரு தொடர் 

வண்டி 200 இல் 1 என்னும் சாய்தளத்தின் மேல் 54 கி.மீ./மணி 

வேகத்தில் இழுத்துச் செல்லப்படுகிறது. பொறியின் திறன் 

212.259 திலோாவாட்களெனில், தடை விசையைக் கணக்கிடுக. 

6. 100 டன் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொறி சமதளத்தில் 

0.5 கி.கி./டன் தடையை எதிர்த்து 45 கி.மீ, மணி சீரான 

வேகத்துடன் ஓடிகொண்டிருக்கிறது. பொறியின் திறனைக் 

காண்க. 

7. 100 டன் பொருண்மையுள்ள ஒரு தொடர்வண்டி சம 

தளத்தில் 29 ராத்./ டன் தடையை எதிர்த்து 15 மைல்/மணி 

சீரான வேகத்துடன் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. பொறியின் 

பரித்திறனக் காண்க. 

8. 40 டன் பொருண்மையுள்ள ஒரு தொடர்வண்டி ௪ம 

தளத்தில் 40 மை/மணி என்ற சீர் வேகத்துடன் சென்று
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கொண்டிருக்கிறது. உராய்வு, காற்று முதலியவற்றின் காரண 

மான தடை டன்னுக்கு 80 ராந்தல் எடையெனில் பொறியின் 

பரித்திறனைக் காண்க. 

9. ஒரு தொடர்வண்டி சமதளத்தில் 2500 ராத்தல் ஈடை 

யுள்ள தடையை மீறி 221 மைல்/மணி என்ற சீர்வேகத்துடன் 

சென்று கொண்டிருக்கிறது. பொறியின் பரித்திறனைக் காண்க. 

10. 100 டன் எடையுள்ள ஒரு தொடர்வண்டி 100 இல் 1 
என்ற சாய்தளத்தின் மேல் 45 மைல்/மணி சீர்வேகத்துடன் 
சென்று கொண்டிருக்கிறது, உராய்வு முதலியவற்றின் தடை 
தொடர்வண்டியின் எடையில் ஆ பாகமெனில், வண்டியின் 
பரித்திறனக் காண்க. 

11. 5850 டன் பொருண்மையுள்ள ஒரு தொடர்வண்டி 
200 இல் 1 என்ற சாய்தளத்தின் மேல் டன்னுக்கு 18 ராத்தல் 
எடை வீதமுள்ள தகைியை எதிர்த்து சென்று கொண்டிருக் 
கிறது. பொறியின் பரித்திறன் 500 எனில் வண்டியின் வேகம் 
15 மைல்/மணியாக இருக்கும்போது அதன் முடுக்கமென்ன ? 

12. 10 டன் எடையுள்ள ஓர் உந்துவண்டி டன்னுக்கு 
17 ராத்தல் எடை வீதமுள்ள உராய்வுத்தடையை எதிர்த்துச் 
சமதளத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. வண்டியின் உச்ச 
பரித்திறன் 84 எனில், சமதளத்தில் வண்டியின் உச்ச 
வேகத்தைக் காண்க. 

19. 500 ப.தி. கொண்ட ஒரு பொறி 200 டன் எடையுள்ள 
ஒரு தொடர் வண்டியைச் சமதள இருப்புப் பாதையில் 
டன்னுக்கு 16 ராத்தல் எடை வீதமுள்ள தடையை எதிர்த்து 
இழுத்துச் செல்கிறது. வண்டியின் வேகம் 90 மைல்/மணி ஆக 
யிருக்கும் போது முடுக்கத்தைக் காண்க, 

14. நிமிடத்திற்கு 10,000 ராத்தல் நீரை 80 அடி/வினாடி 
வேகத்துடன் வெளியேற்றக்கூடிய பொறியின் பரித்திறன் 
காண்க. 

15. ஒரு பொறியானது நிமிடத்திற்கு 1200 காலன் நீரை 
6 அடி உயரத்திற்கு ஏற்றி 92 அடி/வினாடி. வேகத்தில் வெளி 
யேற்றுகிறது. ஒரு காலன் நீரின் எடை 10 ராத்தல்கள் எனில் 
பொறியின் பரித்திறன் யாது?
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16. 8 அடி விட்டமும், 600 அடி ஆழமுமுள்சா உருளை 

வடிவமான ஒரு குழாய்க் கிணற்றில் நிறைந்துள்ள நீரை 
82 மணி நேரத்தில் வெளியேற்றக்கூடிய பொழயின் பரித்திறள் 
காண்க. 

17. நிமிடத்திற்கு 500 காலன் வீதம் 100 அடி ஆழத்தி 
லிருந்து 8 அங்குல விட்ட வட்டக் குழாயின் மூலம் நீரை வெளி 
யேற்றத் தேவையான பரித்திறனைக் காண்க, 

18, 40 அடி உயரத்திற்கு 8 அங்குலக் குழாயின் மூலம் 
நிமிடத்திற்கு 200 காலன் வீதம் நீர் ஏற்றப்பட வேண்டி 
யுள்ளது. பொறியின் திறனில் 40 சதவீதமே நீரேற்றுவதில் 

பயன்படுகிறது. தவிர, குழாயின் உராய்வுத் தடையின் 
காரணமாக ஏற்படும் திறனிழப்பு 320 அடி உயர நீரேற்றத் 

திற்குச் சமமென்று மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. பொறியின் திறன் 

எவ்வளவு இருக்கவேண்டும் ? 

(ஒரு க. அடி நீர் - 61 காலன் ; 1 காலன் நீர் எடை 

௫ ம0 ராத்தல்) 

19. ஒரு நீர்த்தேக்கத்தில் தேக்கப்பட்டுள்ள நீரை 
81 விட்டமுள்ள குழாயின் மூலம் 96 அடி/வி” வேகத்தில் ஒரு 

பொறி வெளியேற்றுகிறது. பொறியின் வினைத்திறன் (Efficiency) 
79% எனில் பொறியின் பரித்தின் காண்க. 

20. 10:9 கிலோவாட் திறனுடன் வேலைசெய்யும் ஒரு 

பொறி ௪ மீட்டர் உயரத்திற்கு நீரை ஒரு மணி நேநரத்திற்கு 

ஏற்றிக் கொண்டிருந்தால், ஏற்பப்பட்ட நீரின் அளவு என்ன ? 

21. ர ப,தி, உடன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பொறி 

வினாடிக்கு % ராத்தல் நீர் வீதம் ஒரு நீர்த் தேக்கத்திலிருந்து 
dag ஆழத்திலுள்ள நீரை நிலைக்குத்தாக மீஅடி நீளக் 
குழாயின் மூலம் ஏற்றுகிறது. குழாயை விட்டு வெளிவரும் 

போது நீரின் வேகத்தையும், குழாய்க்கு மேலே நீர் எவ்வளவு 
உயரம் செல்லுமென்றும் காண்க, 

22. ஒரு மனிதன் ॥ பொருண்மையுள்ள ஒரு வாளியை 

ஒரு கிணற்றின் அடியிலிருந்து தூக்குகிறான். வாளி 4 அடி 
உயரத்திற்குத் தூக்கப்பட்ட போது அதன் வேகம் ) அடி/வி, 

இதுவரை மனிதனால் செய்யப்பட்டவேலை 

ச் (» Apt =) என்று காட்டு. 
29
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28. 100 டன் பொருண்மையுள்ள ஒரு தொடர்வண்டி 

112 இல் 1 சாய்வின் மேல் 80 மைல்/(மணி சீர்வேகத்துடன் 

ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. உராய்வு, காற்று முதலியவற்றா 

லுண்டாகும் தடை 10 ராத்./டன் எனில் பொறியின் ப.தி. 

காண்க. 

(சென்னை 1966 ஏப்.) 

24. ஒரு துகள் 981 செ.மீ,/வி. வேகத்துடன் நிலக் 

குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. அரை வினாடியில் 

அதன் இயக்க ஆற்றல் தொடக்க இயக்க ஆற்றலில் கால்பாக 

மென்று காட்டு, 

25. ஒரு துகள் / உயரத்திலிருந்து கீழே போடப்படுகிறது. 

எந்த உயரத்தில் அதன் இயக்க ஆற்றல் தொடக்க நிலை 

ஆற்றலில் பாதியிருக்கும் ? 

26. இயல்பான நீளம் /-ம், மீளியல்புக் குணகம் 1-ம் 
உடைய ஒரு மீளியல்புடைய இழையை 7, இழுவிசையிலிருந்து 

7, இழுவிசைக்கு நீட்டும் போது செய்யப்படும் வேலை 

(7334-75) ச : 
எது என்று காட்டுக. 

27... 80 ராத்தல் எடையுள்ள ஒரு சிறுமி வினாடிக்கு ஒரு 

துள்ளல் வீதம், 5 அங்குல உயரத்திற்குத் துள்ளுகிறாள். 

அவளுடைய சராசரி 6 வலை வீதத்தைக் காண்க. 

28. ஒரு மின்சாரப் பளுதூக்கி (61601110 07809) 5 டன் 
பளுவை 40 அடி உயரத்திற்கு 14 வினாடிகளில் சீரான வேகத் 
துடன் நூக்குகிறது. செயல்படும் திறனில் 25 சதம் உராய்வில் 

கழிந்துவிடுமென்று கருதி, பொறியில் செயல்படுத்தப்பட 
வேண்டிய பரித்திறனைக் காண்க. 

29. சீராக ஒழுகிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு வாளியின் மூலம் 
ஒரு ]வனிதன் ஒரு கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் இறைக்கிருன். 
நிரம்பிய தண்ணீருடன் வாளியின் எடை 50 ராத்தல். வாளி 
கிணற்றின் விளிம்பை அடையும்போது பாதித் தண்ணீர் மிஞ்சி 
நிற்கும். கிணற்றின் ஆழம் 100 அடி யெனில் மனிதனால் 
செய்யப்படும் வேலையைக் காண்க. 

இம ஒரு கொல்லன் 7 ராத்தல் எடையுள்ள ஒரு சம்மட்டி 
யால் ஒரு இரும்புத் துண்டை நிமிடத்திற்கு 20 தடவைகள்
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வீதம் அடிக்கிறான். ஒவ்வொரு அடியின் போதும் சம்மட்டி 
யானது 99 அடி/வினாடி வேகத்தில் இரும்புத் துண்டின் மீது 
மோதி ஓய்வு பெறுகிறது. மனிதன் செய்யும் வேலை வீதத்தை 
பரித்திறனில் காண்க. 

981. பபரித்திறன் கொண்ட ஒரு பொறி ]ரீ பொருண்மை 

யுள்ள ஒரு தொடர்வண்டியை ஈ இல் 1 என்ற சாய்தளத்தின் 
மேல் ஈ ராத். எடை/டன் தடையை எதிர்த்து இழுத்துச் செல் 

டடத ் 200 Hn Ang. ற வன பப்ப. றது தாடர்வண்டியின் மிக அதிகவேகம் (5540 + mn) M 

அடி/வி. என்று காட்டு, 

92. ப பரித்திறனுடன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் 4/8 டன் 

பொருண்மையுடைய ஒரு பொறி ஓவ்வொனறும் ஈ டன் 

பொருண்மையுடைய ஈ வண்டிகளை V மைல்/ மணி சீரான 

வேகத்துடன் இழுத்துச் செல்கிறது. .பொறியின் மீதும், 
ஒவ்வொரு வண்டியின் மீதும் தடையானது எடைக்கு விகித 

சமத்திலிருந்தால் பொறிக்கும், அதற்கடுத்த வண்டிக்கு 
75 Hmn ; பில் வி ட மிடையேயுள்ள இணைப்பின் இழுவிசை 448 V (+7 + mn 
  

டன்கள் என்று காட்டுக. 

38. ஈராத்தல் தடையை $ வைல்/மணி வேகத்தில் 

எதிர்த்துச் செல்லக்டைய பொறியின் பரித்திறன் ண என்று 

காட்டுக. 

94, 22,000 ப தி. கொண்ட ஒரு நீராவிக் கப்பல் 

9800 மைல் தூரத்தை 6 நாட்களில் கடந்து செல்கிறது. 

கப்பலின் இயக்கத்திற்கெதிரான சராசரித்தடை என்ன 2



3. கடை ஊடகத்தில் இயக்கம் 
(Motion in a Resisting Medium) 

ஒரு வெற்றிடத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பொருளில் 

அடங்கியுள்ள ஒவ்வொரு துகளின் மீதும் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் 

ஒரே மாதிரியாகவே யிருக்குமாகையால் அப்பொருண் ஒரு 

துகளாகவே கருதலாம். ஆனால் காற்று மண்டலம் போன்ற 

ஏதேனுமொரு ஊடகத்தினுள்ளியங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு 

பொருளின் மேற்பரப்பு அவ் ஷடகத்தின் அழுத்தத்திற்குள்ளா 
கிறது. இவ் வழுத்தமானது, அவ்வூடகத்தின் தன்மை, பொரு 

ளின் வடிவமைப்பு, பொருளிலடங்கியுள்ள பொருண்மைகளின் 

பரவல் தன்மை, பொருளின் திசைவேகம், அதன் சுழற்சி வேகம், 

சுழலச்சு ஆகியவற்றிற்கேற்ப மிகவும் சிக்கலான முறையில் மாறு 

படும். இருப்பினும், அப்பொருள் சுழற்சியற்று, சமச்சீர் மகாள 

வடிவத்தையுடையதர்க யிருப்பதாகவும், ௮த் தடை ஊடகம் 

ஓய்விலிருப்பதாகவும் ஏற்றுக் கொண்டால், அப்பொருளை அதன் 

மேவேகத்தின் ஏதோ ஒரு சார்பலனை அளவாகவும், அதன் வேகத் 
திற்கெதிரான திசையையும் கொண்ட ஒரு விசையின் செயற் 

பாட்டிற்குட்பட்ட ஒரு துகளாகக் கருதலாம். பொதுவாக, ஒரு 
தடை ஊடகத்திலியங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பொருளின் 
திசைவேகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதன் இயக்கத்திற்கெதி 

ரான தடையும் அதிகரித்துக் கொண்டேயிருக்கும். இத்தகைய 
தடைகளின் தன்மைகள் பற்றி ஏராளமான விதிகள் வகுக்கப் 

பட்டுள்ளன. அவற்றுள் பெரும்பாலானவை அனுபவ விதிகளா 

கும். காற்று மண்டலத்தில் எறியப்படும் பொருளின் திசை 

வேகம் வினாடிக்கு 800 அடிக்கு மிகைப்படாமலிருந்தால் காற்று 

மண்டலத்தின் தடை திசைவேகத்தின் வர்க்கத்திற்கேற்ப மாறு 
படுவதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது $; திசைவேகம் 800 அடி/ 
வினாடிக்கும் 15850 அடி/வினாடிக்கு மிடையிலிருப்பின் தடை 

வேகம் திசைவேகத்தின் மூன்றடுக்கு அல்லது அதற்கு மேற் 
பட்ட அடுக்குக்கேற்ப மாறுபடுவதாகக் காணப்பட்டுள்ளது. 

19980 அடி/வினாடிக்கும் அதிகமான திசைவேகத்துடன் செல்லும் 
பொருட்களின்மீது தடையானது திசைவேகத்தின் வர்க்கத்திற் 
கேற்ப மாறுவதாகக் காணப்பட்டுள்ளது. தடையென்பது 
காப்பு நிலை விசையல்லவாகையால், தடை ஊடக இயக்கங்
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களுத்கு ஆற்றல் காப்புத் தத்துவம் பொருந்தாது என்பதை 
உணர்க. 

நோக்குவேகம் அல்லது எல்லைத் திசைவேகம், (Terminal or 
Limtiing Velocity) 

வேகத்தைப்போல் ஈ அடுக்குக்கு விகிதசமமான தடையை 
யுடைய ஓர் ஊடகத்தில் ஒரு பொருள் ஈர்ப்பு விசையின்கீழ் 
விழுந்து கொண்டிருப்பதாகக் கொள்வோம். பொருளின் கீழ் 
தோக்கிய முடுக்கம் 2 ஆகும், ர நேரத்தில் பொருளின் வேகம் 
V எனில், அவ்வேகத்திற்கு எதிரானத் தடை நரஈ ஆகும். 
இத்தடையானது மேல்நோக்கிச் செயல்படுமாகையால் கீழ் 
தோக்கிய விரைவு முடுக்கம் g —kV" ஆகும். ஆனால், பொருளா 
னது 77 திசை வேகத்துடன் கீழ்நோக்கிச் செல்வதால், இக்கீழ் 

தோக்கிய விளைவு முடுக்கம் a sos சமமாகும், 

av 
ve a ~ ச தீர, 

ச தர ஆகும்போது இந்த முடுக்கம் மறைகிறது. 

அதாவது, 7 - 13 

1 
அல்லது 7 - (4) = 

எனில் முடுக்கம் பூச்சியமாவதால் துகளின் திசைவேகம் மேற் 

கொண்டு அதிகரிக்க இயலாத நிலயில் மீப்பெரு மதிப்பைப் 

2 1jn ட் ட உட டி 

பெறுகிறது. ஆகவே, i) என்பது அவ்வூடக இயக்கத்தில் 

துகள் பெறக்கூடிய மிக அதிகமான திசைவேகமாகும். இவ்வாறு 
ஒரு தடை ஊடகத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு துகள் 
பெறக்கூடிய மிக அதிகமான திசைவேகமானது ₹*நாக்குத் 
திசைவேகம்? அல்லது “எல்லைத் திசைவேகம்? என்றழைக்கப் 

படுகிறது. இவ் வெல்லைத் திசைவேகத்தை / என்று குறிப்பிடின், 
 - (1/1 ஆகும். ஆகவே, இத்தடை ஊடகத்தினுள் ஒரு 

துகள் எல்லைத்திசை வேகத்துடன் கீழ்நோக்கி எறியப்பட்டால் , 
அதன் தொடக்க முடுக்கம் பூச்சியவதால், துகளானது /, எனும் 

சீர்வேகத்துடன் கீழ்நோக்கி இறங்கும். எல்லைத்திசை வேகத் 
திற்குக் குறைவான திசைவேகத்துடன் துகள் கீழ்நோக்கி 

யெறியப்பட்டால், ஈர்ப்பு முடுக்கம் தடையைவிட அதிகமாக 

12
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யிருக்குமாகையால் துகளின் திசைவேகம் எல்லைத்திசை 

வேகத்தை அடையும்வரை அதிகமாகிக் கொண்டேயிருக்கும். 
எல்லைத்திசை வேகக்தை அடைந்ததும், சீர்வேகத்துடன் 

செல்லும், மாறாக, துகளானது எல்லைத் திசைவேகத்தைவிட 

அதிகமான் திசைவேகத்துடன் கீழ்நோக்கி எறியப்பட்டால், 

தடைமுடுக்கம் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தைவிட அதிகமாயிருக்குமாகை 

யால் துகளின் திசைவேகம் எல்லைத்திசை வேகத்தை அடையும் 

வரை குறைந்து கொண்டேயிருக்கும், துகள் மேல்நோக்கி 

எறியப்பட்டால் ஈர்ப்பு முடுக்கமும், தடைமுடுக்கமும் துகளின் 

வேகத்திற்கெதிராகச் செயல்படுமாகையால், வேகம் குறைந்து 

கொண்டே சென்று பூச்சியத்தை அடையும், அதன் பின்னர் 

துகள் கீழ்நோக்கி இறங்கத் தொடங்கும். 

சிலவகைத் தடைவிதிகளுக்குட்பட்ட தடை ஊடகங்களில் 

துகள்களின் இயக்கம்பற்றி கீழே விவரிக்ப்பட்டுள்ளன. 

1. ஒரு துகள் புவியீர்ப்பின்கீழ் ஒரு தடை ஊடகத்தில் விழு 
கிறது. ஊடகத்தின் தடையானது திசைவேகத்தின் வர்க்கத்திற் 
கேற்ப மாறுமெனில், துகளின் இயக்கத்தை விவரிக்சவும் 5 

௦ தொடக்க வேகத்துடன் கீழே விழுந்து கொண்டிருக்கும் 
துகள் ॥ நேரத்தில் $ தூரம் விழுந்திருப்பதாகவும், அப்போது 
அதன் திசைவேகம் 1 என்றும் கொள்க. எனவே, தடை 
முடுக்கம் 7“ ஆகும். (6 என்பது விகித சம மாறிலி.) ஈர்ப்பு 
முடுக்கம் £ கீழ்நோக்கியும், தடைமுடுக்கம் ky? மேல்தோக்கியும் 
செயல்படுமாகையால், துகளானது ஐ. தர என்னும் வி௯வு 
முடுக்கத்துடன் கீழ்நோக்கி விழுந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் 
் நேரத்தில் துகளின் கீழ்நோக்கிய திசைவேகம் * ஆகையால், 

5 : ci @ . கீழ்நோக்கிய முடுக்கம் ன ன ஆகும். ஆகவே, இயக்கச் சமன் 
பாடு வருமாறு : 

ஸ். = g—ky cee aoe eee (1) 

துகளானது எல்லைத் திசைவேகத்தை அடையும்போது முடுக்கம் 
பூச்சியமாகும். எனவே, எல்லைத் திசைவேகம் ் எனில், 

உ £ ஆகும்போது ட்ப Lo ம் 
dt ae 

Omg—kl? sbmgy,k — ரை
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. ஸ். gy? 

* தகா Tr 

  i 
oq
 

n
s
 

f
e
 இட்

 
“
e
e
e
 

Dy 
= 2 (—* i ose ev (2) 

ஆனால் துகளானது / நேரத்தில் % தூரம் சென்றிருப்பதால் 

அ - 9 ஆகும். 

த் டல். de ஸ் 

dt a dt இ 

உட dy oy (=) 
  

    

dx ம் 

: v dy g 
அல்லது) Poy = 72 dx. 

. v dv 2 

3 வத “முழி சிர்? 
(2 தொகையீட்டு மாறிலி) 

  318001 பக 

தொடக்கத்தில், 0) 3-0, 9-0 

210247 - ர. 

ஃ ஏத (24-00) உட தம் 

  அல்லது, 310த 72-- 3102 (15-99) = 2 

  

1௦ ( L* ) = 52 
8 7 
மு? 

. க்் 2 gx 
° p—y? =e Dp 

py 2 gx 

7 ம் 

    

    அல்லது)
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த 2 gx 

1— a =e- LD 

ந கமலச் 
அல்லது, v= L? (1 — e ~*8x/?) pee (3) 

x> coooe 7 /L? +O 9, vo L. 

எனவே, துகளானது கந்தழித் தூரம் (infinite Distance) Abs 
பின் எல்ஸத் திசைவேகத்தை அடையும், 

மேலும் (2) இலிருந்து, 
ஸ். (FS v? 

dt LD 

ப ட dt. 
bey L 

| dv 8 | 
“ட்ராப் 7, 1 டே(6,- தொகையீட்டு மாறிலி) 

1 E+v _ gt 

BL Tay a TS 
Asr_éagHW,t=— O,v=O0,, Cc, = 0. 

ட டட ம் 
“or 198 ர 15 

L+v _ 2gt 
க். ம 

    

  அல்லது, 

<=
 

  

iL + v) —(L — yv) 

மீட) 
  

6 2 et + 1 

த். 
2v _ ext)? — gt 

க் 

ல ஸு gt ha tanh (a) 

“.v = Ltanh (=) wee ஸ்ர (4)
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1 & எனில் 1-2 ம, எனவே, துகளானது எல்லைத்திசை 
வேகத்தைக் கந்தழி நேரத்தில் பெறுகிறது. 

இப்பொழுது, (8), (4) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து ॥ யை 
நீக்கவும், 

௮ இ 200 

ழ் (0-௪ L* )- 1 tan i (2) 

“1. 7%8/L? = tan i? (=) 
ய் 

சா = 1 — tan hi? (+) 
L 

= Sec hi? > 
ய் 

௮௧ 
சம் = Sec a t) 

  

wk = ன log cos h () nes ni (5) 
og 
5 

  

சமன்பாடு (8) இலிருந்து துகளின் எந்த நிலையிலும் அதன் 

திசை வேகத்தையும், (4) இலிருந்து எந்தக் கணத்திலும் 
துகளின் திசை வேகத்தையும், (5) இலிந்து எந்தக் கணத்திலும் 

துகள் சென்றுள்ள தூரத்தையும் பெறலாம். எனவே, சமன் 

பாடுகள் (3), (4), (5) ஆகியவை துகளின் இயக்கத்தை முழுமை 
யாக நிர்ணயிக்கின்றன. 

2. திசைவேகத்தின் வர்க்கத்திற்கேற்ப மாறுகின்ற தடை 
யுடன் கூடிய ஒரு தடை ஊடகத்தில் புவியீர்ப்பின் கீழ் ஒரு துகள் 
மேல் நோக்கி எறியப்படுகின்றது; அதன் இயக்கத்தை 
நிர்ணயிக்கவும். 

துகளின் தொடக்கத் திசைவேகம் 4 என்றும், அது / நேரத் 

தில் சென்றுள்ள தூரம் % என்றும், அப்போது அதன் திசை 
வேகம் 1 என்லும் கொள்க. எனவே, இயக்கத்திற் கெதிரான
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கடை முடுக்கம் ஐ ஆகும், துகளின் பொருண்மை 1 எனில், 
கீழ் நோக்கியத் தடை விசை 5” ஆகும். புவியீர்ப்பு முடுக்கம் 

யும் கீழ் நோக்கியே செயல்படுமாகையால், துகளின் மீது கீழ் 

தோக்கிச் செயல்படும் ஈர்ப்பு விசை 12 ஆகும். எனவே, 

துகளின் மீது கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் மொத்த விசை 

mg + ஈ்” ஆகும். ஆனால் துகள் மேல் நோக்கிப் போய்க் 
கொண்டிருப்பதால், துகளின் மீது செயல்படும் மேல் நோக்கிய 
விசை -- 1/2 ஈன” ஆகும். 

் நேரத்தில் துகள் மேல்நோக்கிச் சென்ற தூரம் % ஆகை 

யால், துகளின் மேல் நோக்கிய முடுக்கம் க ஆகும் ; எனவே, 

  

  

துகளின் மீது செய்யப்படும் பேல் நோக்கிய விசை max 
ஆகும், 

ஆகவே, துகளின் இயக்கச் சமன்பாடு வருமாறு : 
ர ம ல் ‘ae = — mg — mky 

3. 

அல்லது, Te = —g—ky*. eee ௧௧௧ (2) 

. ax dv_ dv ax dv es. => = = =v ப பண்ன. அல ஆ ப அதன் 
. dy 
os 3 =—g—ky 

=—g (1 + & *) 
8 

இப்பொழுது, ் என்பது எல்லைத் திசைவேக மென்று 
. m4 

கண்டிட. ண் ம என்று பிரதியிடுக. 

உ ட்ட v? சித அ தி (2 + =] 

ட ச + y? 

=—g ( re ) oy wee (3) 

7 vdy g 
Tae = = pa Oe
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foie fl m-+e, 

} log (L? + v*) - ex te. 

AsrLéeash0,x = O,V =u. 

“ glog(?+u7) i O-=C 

ie 4 log (CL? + v?) - ௮ம் x + 4 log (L? + 4?) 

  

  

5 i? = வன 

அலலது, 4 log Bae = = x 

ன் 22% P+ 2 
அல்லது, = log sa +? one ons (2) 

. dv dy ‘ ச 
மேலும், 7 = VF ஆகையால் (2) இலிருந்து, 

ஸ் ன க — 

at ° cD 

  

  

i ஐ ட dy 
அல்லது, 5 : dt = Pa 

அதம _ fiw 
ee டம ] dt mm | ழ்? ye + C, 

  
1 ் 

சர “ஹா ய Ci 
Lc? ய் iL 

1 
தொடக்கத்தில், 0-0, ம, டே = tan ட 

  a By i baa Ys ti a1 Ta t= L tan L L tan L 

= (| (ஹூ 1 — tan oo 
ile L, L 

t (0 “1 பப வ (றட (4) 
g ௪ 

சமன்பாடு (8) துகளின் தூரம், திசை வேகம் ஆகியவற்றிற் 

கிடையே யுள்ள தொடர்பினையும், சமன்பாடு (4) நேரம், 

வேகம் ஆகியவற்றிற்கிடையேயுள்ள தொடர்பினையும் தருவ
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தால் இச்சமன்பாடுகள் துகளின் இயக்கத்தை நிர்ணயிக் 
கின்றன. 

3. திசை வேகத்தின் 1---வது அடுக்குக் கேற்ப மாறுகின்ற 
தடையுடன் கூடிய ஒரு தடை ஊடகத்தில் வேறெவ்வித விசைத் 
தாக்கமின்றி மேல்நோக்கி ஒரு துகள் எறியப்படுகின்றது | அதன் 
இயக்கத்தை நிர்ணயிக்கவும். 

/ நேரத்தில் துகள் செல்லும் தூரம் ந எனவும், அப்போது 

அதன் திசைவேகம் ॥ எனவும் கொள்க, எனவே, தடை 

முடுக்கம் ky ஆகும். துகளின் பொருண்மை 71 எனில் தடை 
lens mkv" apg. 

துகளின் மேல் நோக்கிய தொடக்கம் / என்க. துகள் மேல் 
தோக்கிச் செல்வதால், தடை விசை கீழ்நோக்கிச் செயல்படும். 

ர் நேநரத்தில் மேல்நோக்கிச் செல்லும் தூரம் நஜ ஆகையால் மேல் 

d’*y 

  

  

  

  

தோக்கிய முடுக்கம் ஆகும். எனவே, துகளின் மேல் 

நோக் d?x ‘ 
'நாக்கிய விசை ஏ ஆகும். 

43% 
= — mkv". 

dt" , 
2x 

அலலது) a = — ky". aw ee (1) 

ஆனால் ee =y a கையால் 
at a 3 

dy 
vy = ky" site bee 2 

ax ் ௫9 

உப பரல் oe ye a 6 

d 
அதாவது, வனை =—kdx, 

தொகையீடு காணின் , உ க ரவ ௪ 
—n 

ASTLSSSAO,X =O, veu 3 C= ட   =
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yen yarn 

ais == kx 

2—n + 2—n 
    

BOOS, Vr" = k (n—2) x + ue” 

1 
  

  

  

  

  

  

  

  

yin = (n—2) kx + un? 

5 1 1 
அலலது ன ame நக் = (n—2) kx a oe (3) 

மேலும், pl. = a ஆகையால், (2) இலிருந்து, 
dx dt 

dv _ _ ky" 

dt 

அல்லது, உ.ம் 
y? 

ர 

தொகையீடுகாணின், 7 =—kt+e, 
—n 

un 

தொடக்கத்தில், 1-0) 9-4 . 0 lon 

yin win" 

= — kt — 
1—n ¥ 1—n 

1 1 

அல்லது,  —_ = Mlk + 
pro} 

Het 

1 __1 புறம் . டய 
yin 1 yt} 

  
  

(8), (4 ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து ॥-யை நீக்கி ஐ, ஆகிய 

வற்றிற்கிடையேயுள்ள தொடர்பைப் பெறலாம். சமன்பாடு 

(8) இலிருந்து திசைவேகம், தூரம் ஆகியவற்றிற்கிடையேயுள்ள 

தொடர்பினையும், சமன்பாடு (4) இலிருந்து திசைவேகம், நேரம் 

ஆகியவற்றிற்கிடையேயுள்ள தொடர்பினையும் பெறலாம். 

எனவே, (9), (4) ஆகிய சமன்பாடுகள் துகளின் இயக்கத்தை 

நிர்ணயிக்கின்றன. 

மாதிரி 60. ஒரு நேர்கோட்டில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் 

ஒரு துகள் அதன் திசைவேகம் v ஆகியிருக்கும்போது 13
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என்னும் தடைமுடுக்கத்திற்குள்ளாகிறது. நேரம் /-யின்போது 

அது சென்ற தூரம் 5, அதன் திசைவேகம் vy எனில் 

u x 1 
= — ,t= —+4+ — kx’, 

் 1 + kux u 2 
  

என்று காட்டுக. ௨ என்பது தொடக்க வேகம், 

  

  

தீர்வு 5 
டட ம் ax 

இயக்கச் சமன்பாடு : 7 = — ky3 க ate (1) 
i 

ர்வ பு ட அன —ky (2) அத துத ஆ லக sae 

d 
அல்லது, ~ = —kdx 

v 

. 1 
தொகையீடு காணின்,---- = —kx +c. 

v 

ee ் 1 
தொடக்கத்தில், 2-0) ம ஆ c=—— 

u 

ல 1 = a KX ல i 

ந u 

டம் oe a 1 + kux 

y u u 

அல்லது, நஸ் — ச oe (3) 
1 + kux 

8 dx . . 
Bae, Fs — eles, (8) இலிருந்து, 

ax u 
  

dt 1+kux 

ie J (1 ++ kux) dx = dt. 
u 

ம —| Ci +kux) dx = | சிட்டி 

1 
=] (1 + kux)d(1 + kux) =t+e,
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1 A+ kun _ 

  

  

ல்ல eas kw இ ஸ் 

தொடக்கத்தில், 1-0, ”-0 3 ௩-1. 
2 ku® 

!  €0 Rony my ் 393 —__ 
2 ku? ்் 2 ku? 

1 
t= ——| (1 + kux) — wa 0 + kux) 1] 

1 24,2 - ஒல 242 + ku 

x 1 
=o — kx?. 

u r 2 * 

மாதிரி 61. @@ siaor kv? தடை ஊடகத்தில் ப திசை 
வேகத்துடன் மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. இத்துகள் 

மீண்டும் எறிபுள்ளிக்கு , திசைவேகத்துடன் திருப்புமெனில், 

1 1 k 
  

y 1? u? ச 

என்று காட்டு, 

(சென்னை எம், எஸ்ஸி. 1965, 567) 

தீர்வு: / நேரத்தில் துகள் செல்லும் உயரம் $; என்க. 
2 

எனவே, மேல்தோக்கிய முடுக்கம் a ஆகும் $ துகளின் 

34. 

பொருண்மை 1 எனில், மேல்நோக்கிய விசை ஈ = ஆகும். 
t 

புவியீர்ப்பு முடுக்கம் யும், தடைமுடுக்கம் 2-ம், கீழ்நோக்கிச் 

செயல்படுமாகையால், கீழ்நோக்கிய மொத்தத் தடை விசை 
mg + mkv ஆகும். எனவே, இயக்கச் சமன்பாடு வருமாறு : 

  

  

m க் = — mg — mky?. 

4 

அல்லது, 43-1௮)
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y dv = (g + ky?) 5% wee (1) 

dx 

v dy 

g+ ky’ 

  

—dx 

தொகையீடு காணின், Si log (g + kv7) = —x +e) 

  

Qsri_éagHO, X= O, vSu ., e= 5= log (g + ku’) 

‘1 நனை உடன ku? op 108 (8 + kv!) = —x + ge log (g +ku') 

go > pe ST (2) 
2k g + ky 

துகள் // உயரத்திற்குச் செல்கிறதெனக் கொள்க. 

ட உ நீ எனில், 2-0, 

2 

நப மத (௭ ட ட (இ 
2k g 

இப்பொழுது, துகள் கீழ்நோக்கித் திரும்புகையில் புவியீர்ப்பு 

விசை கீழ்நோக்கியும், தடை விசை மேல்நோக்கியும், செயல் 

படுமாகையால், 

d*x 

dt? 

HONS), Vv a = g—kyv 

  = mg — mky? 

vd 
g—kv? 

தொகையீடு காணின், 

= dx, 

1 = Se log (g —kv) =x+ ce, 

கீழே திரும்பும் புள்ளியில் x = O, v= O 

1 
க எ ந 1988 

1 ல 1 
TK 108 Cg — kv) = x — BK log g
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. . 1 
oo aR 108 z—ky es ex (4) 

திரும்பும் பாதையில் 3 - / எனில் துகள் எறிபுள்ளியை வந்தடை 
யும். அப்போது அதன் திசைவேகம் 7”' என்க. 

% 5 4 எனில், நட” 

  

1 4 ் = படச் (4) இலிருந்து, h = 5 log ( 7a aa 

ஆனால் (8) இலிருந்து, h = ட 1௦ ணி 

g+ ku? _ சீ 

g g—ky,? 

OOS, (gE + ku") (g — ky,*) = ஜி 
g? + gk (u*® — v,2) — hk? u? v? = g? 

gku? — gkv? —k? wv? =O 

v2 (gk +k? u?) = gku? 

உட gk u? 

gk + k? u*® 

4 1 gk +k uv? 

ee ve gk 

அனை, ம்க் 
1 ug 

மாதிரி 62. திசைவேகத்தின் நான்காவது அடுக்குக்கேற்ப 
தடைமாறுபடின், ஒரு நிலைக்குத்துக் கோட்டின்மேல் புவியீர்ப் 

பின் கீழ் இயங்கும்போது மிக உயர்ந்த புள்ளிக்குக் கீழே % 

ஆழத்தில் பொருண்மை ஈஇன் ஆற்றல், துகள் மேலே சென்று 

கொண்டிருக்கும்போது 2 180 (அத் ] என்றும், கீழே விழுந்து   

கொண்டிருக்கும்போது 812௩ (=) என்று காட்டுக, E 

என்பது ஊடகத்தின் எல்லை ஆற்றல், 

தீர்வு: மேல்நோக்கி எறியப்பட்ட துகள் 4 உயரத்திற்குச் 

செல்வதாகக் கொள்க, மிக உயரத்திலிருந்து கீழே விழும்போது
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[ நேரத்தில் : தூரம் இறங்கியிருப்பதாகக் கொள்க. துகளின் 

கீழ்நோக்கிய விசை 1 ச, புவியீர்ப்பு விசை 12 கீழ்நோக்கி 

யும், தடைவிசை ரர£* மேல்தோக்கியும் செயல்படும். எனவே, 

இயக்கச் சமன்பாடு வருமாறு : 

வை 
mas = mg — mky4 

a d°x 
அலலது) ae = g—kvs 

2. 

எல்லத் திசைவேகம் 7* எனில், yv = ர* ஆகும்போது , eo =O 

  

  

  

  

ச ட தீ த we 

ax gv 

dp 8 ys 
dy yt \ 

அதாவ y = ம் ஷ் வட 

me dy 5 ( ys) 

Vi_y* இ ( = 

க v dy 
அலலது, ye ya Vs dx. 

8 ட ydy 
அதாவது, yi dx = | 

-/ft iy, 
oy V2 + yp? உ |! ் 

உ 1 vdy + ydy 

தரு. y+ y v3 — y? 

ச 28 dx ட vdy vdy 
ee 3 v3 + [ப V2 ன க yp? 

தொகையீடுகாணின், 

2g 
pa * = blog (V* — v*) — 4 log (V? — 1) + C 

= tog Vt” 3௦   
2 y



தடை ஊடகத்தில் இயக்கம் 191 

தொடக்கத்தில், % - O,v=0".C=0. 

22% ‘i VF + yy? 
வறு கடட ம ய 1௦ ககம ees 

ye a y? — 3 

= tan Ao (7) 
V3 

ம. வடட ஹு tanh ee 
Vv? y? 

v= Vitank | 
Vv 

எல்லைத்திசை Gash V sansure எல்லை ஆற்றல் 

  

தர 

நட 52 
m. 

“இறங்கும்போது ற ஆழத்தில் ஆற்றல் - 1 ஈர” 

= 4mV’. tanh ( a 

= E tan (ஆ) 
௮2/70 

It 

  
E tan a எல ] 

E 

இப்பொழுது, மேல்நோக்கிய இயக்கத்தைக் கருதுக, 
மேல்நோக்கிய இயக்கச் சமன்பாடு வருமாறு : 

் தேரத்தில் சென்ற உயரம் $ எனில், 
Jz 

-_ — mg — mhy4, 

  

  

at 

க ம ல ச ல்ல வ இயற்றத், a,k => அலலது, a g Vi, ஆனால்) 1 

ன் ஸ் டட டட av 

ஸ். ve
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V4 + v4 

=~8(>} 
ydy - 8 

pee ர? 
2y dy - 2 

Maden = பச. dy 

Vi + v4 ve 

2 

தொகையீடு காணின், ரா tan’ (4) A 2 y+, 

தொடக்கவேகம் ப எனில், ந ௬ 0 ஆனால், ॥- 4 ஆகும். 

a 

tan" ( ன் = Che     
yp V3 

  
ல Ve 

. 22 1 ua 1 v? 
வட்ட எ ப்ர (ப : றக அவா அண pe tan! (Fe) 

மிக உயர்ந்த புள்ளியில், ற - $,1- 0. 

_ 2gk ர் a 
கட்த = tan' (5) 

டம ழூ —2 i 
ep tan! (2 | = 8 ya pe tent (4 

    

    
Vs vy V3 

X hp SHO y = (h—xX),v = v rahe, 

. 2¢(h—x) 1 u? 1 ர? 
உல்ல ஆ டவ் ee, Se (EE See உ...” 

vi y | ர து ‘as | 

    
Ve ve 

2gh I " 
= __. tan’ { — pO (ar) 

2 7? 
Fs 8X ர பற் ae 

VE v? V 

அல்ல 22% 1{¥ 
து, ரு tan ம
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vy? = V? tan (=) 
vy? 

2E ஆனால் எல்லை ஆற்றல் 8 - 1 ஈர” அல்லது 175 - a 
3 

ஏறும்போது 3; ஆழத்தில் ஆற்றல் - 1 ஈர” 

= 3 my’ tan ( =)   

Vv? 

= E tan ( 2gx 
2E/m 

= E tan (5): 
E 

orgs 63. m பொருண்மையுடைய ஒரு துகள் புவியீர்ப்பு 

விசையின் கீழ்திசை வேகத்தைப் போல் ட மடங்குக்குச் சம 
மான தடையுடன் கூடிய ஒரு ஊடகத்தின் வழியே விழுந்து 

கொண்டிருக்கிறது. துகளானது ஓய்விலிருந்து விடப்பட்டிருந் 

தால் 1 நேரத்தில் விழுந்த தூரம். 

kt 

ane a Ht] 
e n° m 

என்று காட்டுக. 

தீர்வு : 
/ நேரத்தில் விழுந்த தூரம் ;: என்றும், திசைவேகம் 

9 என்றும்] கொள்க, துகளின் எடை 8 நிலைக்குத்தாகக் கீழ் 

நோக்கிச் செயல்படும் போது மேல்நோக்கிய தடை ழ்) ஆகை 

யால் கீழ்நோக்கிய விளைவு விசை 12 --ஐ ஆகும். 

  

= 43 — 
a Me 27 = mg — ஹூ 

3... 

அல்லது, “5 - ர 
atx m 

தாவ dy ர Py A os ஜு 

ஸ் ழ் 
— + —v=ag 

dt m 

13
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இது ஒரு படிவகைக் கெழுச் சமன்பாடு. இதன் தொகையீட்டுக் 
pt 

காரணி ((ரர்£தாகர்1த 180100) ௪ ர ஆகும். எனவே, இச்சமன் 

பாட்டின் தீர்வு, 

  

  

pt 

2ம். | m 
vem J&° dt+e 

ut 

mom =2 > e 

/* +e 

தொடக்கத்தில், 2-0) 120, 3, cz —g™ 
ர்ச் 

சு ய ரா 
vem pem yp 

ee y= oe gm பி 

4 8 8-4 

அதாவது, a= | A 
B lj—e— m 

B J—e—m at 

a gm ரப் தாகையீடு காணில் 35 ட m டு T ன, உக்ர em|te 

தொடக்கத்தில், 7-0) x=O = — gm 7 2 

ut 

; xo lee ப) sm 
2 it ட் 

wl a, 

= (2 ப ப யய 
ம m 

gm? a t 3 கட ௪ லர் ட் டி
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பயிற்சி 6. 

1. ஒரு மனிதன் பாரச்சூட்டின்மூலம் 900 மீட்டர் உயரத்தி 

லிருந்கு 150 வினாடிகளில் கீழே இறங்குகிறான். காற்று 

மண்டலத்தின் தடைவேகத்தின் வர்க்கத்திற்கேற்ப மாறுபடு 

4 log =) வதாகக் கொண்டு எல்லைத் திசைவேகம் 600 (1 + 
g 

செ.மீ./வினாடி (தோராயமாக) என்று காட்டு. 

2. திசைவேகத்தின் வர்க்கத்திற்கேற்ப மாறுபடுகின்ற 

தடையுடன் கூடிய ஒரு ஊடகத்தில் (7 திசைவேகத்துடன் 

நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. 7£ என்பது 

எல்லைத் திசை வேகமெனில், துகளானது ச் (tan- ௮. 
சீ ர் 

+ tan hol 7) ேநேரத்திற்குப் பின் 1 - வட்ட திசை 
V J U4 PVP 

வேகத்துடன் எறிபுள்ளியை வந்தடையும் என்று காட்டு, 

9. திசைவேகம் 1 ஆகியிருக்கும்போது “ஐத் தடையாகக் 

கொண்ட ஒரு தடை ஊடகத்தில் நிலக்குத்தாகச் சென்று 

கொண்டிருக்கும் ஒரு துகள் ஒரு புள்ளியை மேல்நோக்கியும், 
கீழ்நோக்கியும் கடந்து செல்லும்போது முறையே 7, 7, 

என்பன அதன் திசைவேகங்களாகும், & என்பது அவ்வூடகத் 
தில் எல்லைத் திசைவேகமெனில், 

1 
y 

1 

V;? 
என்று காட்டு. 

  

1 _ 

ye 

4, தரையில் இறங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு விமானம் 

ஓய்வு முன்னோட்டத்திலிருக்கும்போது ॥ அதன் திசைவேக 

மெனில் ஒரு அலகுப் பொருண்மைக்கு ச -- 85” தனி அலகுகள் 

(௪, ம மாறிலிகள்) வீதம் அதன் இயக்கத்திற்குத் தடையேற்படு 

கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட விமானத்திற்கு ம் - 10-5 அடி-ராத்தல் 

வினாடி. அலகுகள், ஓய்வு முன்னோட்ட வேகம் 50 மை/மணி , 

விமானம் ஓய்விற்கு வருமுன் செல்லும் தூரம் 190 கெஜம் என்று 

தரப்பட்டிருந்தால் ச - 8.68 என்று காட்டுக, 

5, திசைவேகம் 1 எனில் 4”ஐ (4-மாறுலி)த் தடையாகக் 

கொண்ட ஒரு தடை ஊடகத்தில் புவியீர்ப்பின் கீழ் ஒரு துகள் 
நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. எறிவேகம்
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  V எனில், இன் வர்க்கம் புறக்கணிக்கப்பட்டால், துகள் 

செல்லக் ய மிக அதிக உயரம் (2 ம 4) என்றும், மிக சல்லக்கூடி DH og ag? ’ 

6 ர நர ன க 
அதிக உயரத்தை அடையும் நேரம் ௪ த ] என்றும் 

காட்டுக. 

6. திசைவேகத்தைப்போல் ஈர் மடங்கு தடையேற் 

படுத்தக்கூடிய காற்று மண்டலத்தில் ஒரு துகள் புவியீர்ப்பின் 

கீழ் நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. எல்லைத் 

திசைவேகம் 7 என்றும், தொடக்கவேகம் 71” என்றும் கொண்டு 
துகள் செல்லக்கூடிய மிக அதிக உயரம் 

ண் (1 +2)] 
என்று காட்டு. 

7 திசைவேகத்தின் வர்க்கத்திற்கேற்ப மாறக்கூடிய தடை 
யுடன் கூடிய ஒரு ஊடகத்தில் ஒரு கனமான துகள் நிலைக்குத் 
தாக மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. அதன் மேல்நோக்கிய 
இயக்கத்தின்போது ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் அது £ என்னும் 
இயக்க ஆற்றலைப் பெறுகிறது. அதன் இறக்கப் பாதையில் 

இயக்க ஆற்றலின் எல்லை £' எனில், அது a புள்ளி 

வழியே இறங்கும்போது அதன் ஆற்றல் இழப்பு ஹ் மட்கு என்று 

காட்டு, 

8. திசைவேகத்தைப்போல் 2? (80? % (௩ ஒரு மாறிலி) 

மடங்கு தடையேற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஊடகத்தில் ॥ திசை 

வேகத்துடன் ஒரு துகள் மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. 
துகளானது எறிபுள்ளிக்கு ௨ 0௦08 4 திசைவேகத்துடன் 14/2" 008% 

| X + log = 
ண்ணி கன் 

ணை: னாடு | நேரத்திற்குப் பின் திரும்புமென்று 

காட்டு, 

9. திசைவேகத்தின் வர்க்கத்திற்கேற்ப மாறுபடக்கூடிய 

தடை ஊடகத்தில் ஈ॥ பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் நகர்ந்து 
கொண்டிருக்கிறது. 7* என்பது அவ்வூடகத்தின் எல்லைத் திசை 
வேகம். அத்துகள் நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி 7” (80 லஷ திசை
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வேகத்துடன் எறியப்பட்டால், அது மீண்டும் எறிபுள்ளியை 
Vsin ௭ திசைவேகத்துடன் வந்தடையுமென்று காட்டு, அகன் 

ஏற்றத்தின்போது இயக்க, நிலை ஆற்றல்களின் மொத்த இழப்பு 
4 mV? (tan 26% — 2log Sec 4) என்று காட்டு.: 

10. வெற்றிடத்தில் ஓய்விலிருந்து கீழே விழுந்து கொண் 
டிருக்கும் ஒரு துகள் ரீ வினாடிகளில் 7, திசை வேகத்தைப் பெறு 

கிறது. திசைவேகத்திற்கேற்ப மாறுகின்ற தடையுடன்கூடிய 

ஓர் ஊடகத்தின் எல்லைத் திசைவேகம் £ எனில், இவ்வூடகத் 

தில் அத்துகளைக் கீழே விழச் செய்தால், அது எல்லைத் திசை 

7B 
10 
  வேகத்தில் பாதியை சுமார் வினாடிகளில் பெறுமென்று 

காட்டு, 

தடை ஊடகத்தில் எரிபொருளின் பாதை 
(Trajectory in Resisting Medium) 

1. திசைவேகத்தைப்போல் 11% மடங்கு தடையுள்ள ஒரு 

ஊடகத்தில் 1 பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் கிடைத்தளத்துடன்ஒ 

கோணச் சாய்வில் உ திசைவேகத்துடன் வீசப்படுகிறது. துகளின் 

இயக்கப் பாதையைக் காண்க. 

துகளின் எறிபுள்ளி 0-ஐஜ ஆதியாகவும், 0 வழியே செல்லும் 

கிடைக்கோடு, நிலைக்குத்துக்கோடு ஆகியவற்றை முறையே 

% 3 அச்சுக்களாகவும் எடுத்துக் கொள்க. 

ர என்னும் நேரத்தில் துகளானது அதன் இயக்கப் பாதை 

யில் P (x,y) என்னும் நிலையிலிருப்பதாகக் கொள்க, இயக்கப் 

பாதைக்கு 7-யில் வரையப்படும் தொடுகோடு -அச்சுடன் ம 

கோணச் சாய்விலிருப்பதாகக் கொள்க. எனவே, P-u9e 

துகளின் திசைவேகம் ॥ இத்தொடு கோடு வழியாகவும், ஊடகத் 

தின் தடை ஈர இத்தொடு கோட்டின் வழியே எதிர்த் திசை 

யிலும் செயல்படும். மேலும் 2-யின் அச்சுத் தூரங்கள் (x, y) 

ஆகையால், 3] அச்சுக்களின் வழியே துகளின் திசைவேகக் 

. dx dy ee டன ன் 
கூறுகள் முறையே -7) Gr என்றும், மூடுக்கக் கூறுகள் 

சீ ட்ட ட 
முறையே ப் 5 aa என்றும் நாமறிவோம்.
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0, 70 வழியே ஊடகத் 

தடையின் கூறுகள் முறையே 

mkv cos ¥, mkv sin © ஆகும், 
OX, 01 திசைகளில் இயக்கச் 
சமன்பாடுகள் காண்க. 

OX வழியே இயக்கச் சமன் 
பாடு? 

  

85% 
1 2 ப ந] 005 1 

படம் 47 dt? 

2 

அல்லது, க் = —kvcos ¥ 

ள் ax ds 
ஆனால், 008 1 - ஜுன “த 

பீ என்பது 7 தேநேரத்தில் இயக்கப்பாதையில் துகள் சென்றதூரம் 

  

2 _ டத as 82 

dt? “dt 4 

ax dx 
அதாவது; Fa = —k a ae பி (1) 

0% வழியே இயக்கச் சமன்பாடு : 

துகளின் எடை அழயும்) தடைக்கூறு mkv sin 11-ம் கீழ் 

  

2. 

தோக்கிச் செயல்படும்போது 78 a மேல்நோக்கிச் செயல்படு 

வதால், 

டு 

கட = — mg mkv sin ¥ 
dt? 

3. 

அல்லது, அ ௮ இல தற ஏற ம் 

. _ dy ச : _ ds dy _ ay 
Meme, sin Y = Je waure, vsin Y = த ர ச 

ச் d 
அட். வ லை ந வயிர் விரிய ல வ (2) 

dr dt
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d*x 

dx 

dt 

=—k.   (1) இலிருந்து, 

தொகையிீடு காணின், 1௦2 ம் கூ றர 0 

தொடக்கத்தில், /- 0, = - திசைவேகம் /-வின் % அச்சுக் 

கூறு = UCOS K. 

.. ¢ = log (ucos x) 

-. log & = — kt + log (ucos «) 

dx 
அல்லது, ட] at \ =—kt 

u cos < 

dx 
dt ௪-4 

u cos X% 

dx 5 9008 6. 247 ae wa (3) 
dt 

  

(2) இலிருந்து) 

  d*y dy கன ஒக ன் (s + 

ay 

at® 

B+ ka 
dy d ந் 2 (s+ a) 

இ ட ம் ட் if 
dy (e+e <7) 

(டத) 

a
r
 

| 
me

 

: at 

dy 

dt
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ட dy 
தொகையீடுகாணின், 108 G +k x தீர்க 

தொடக்கத்தில், 7 0, 4 = 9/-வின்று அச்சுக் கூறு - 8/0 4. 

. ¢, = log (g + ku sin x) 

oe log (@ +k & = — kt + log(g + ku sin x) 

dy 
அல்லது, log | BT ee | oe Be 

g+kusin ஃ 

ay 
_ gtk We = gat 

g+kusin «< 

அல்லது, உ--க் 2. = (g + ku sin ») enkt னஸ் we (4) 

(5), (4) ஆகிய சமன்களிலிருந்து ர என்னும் நேரத்தில் துகளின் 
திசைவேகத்தின் கிடைத்தள, நிலைக்குத்துக் கூறுகளைப் 

பெறலாம். இக்கூறுகளிலிருந்து துகளின் அப்போதைய திசை 

வேகத்தைக் கணக்கிடலாம். 

(9) இலிருந்து, 8% - 4008 &. ௪4, 87 என்று காணலாம். 

தொகையீடு காண்க, 4 OR e-kt 4.2 

Asr_éa5BH,t= O,x = O°: C2 = Hees 

«yp BOOS Kk, | HU COS 
eX ee SS அணை 

HANH, X = boda | = = (1 — en*) as ewe (8) 

(4) இலிருந்து, 2844-68 - (g + 80 4) சர் என்று 
காணலாம். 

தொகையீடு காண்க. தர ற ௮ 

+ C3. 

(g + ku sin &) guk 
k
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தொடக்கத்தில், / - 0,ந- 0, பூ” 1894 
k 

Bg _ _ tg +kusin x) g+kusin« 
-. gt tkg = எர க து உனா இர் அ கவிக் இகவ 

அதாவது, 2! -- ற - (மந வய (1 எ (6) 

(5) , (6) ஆகிய சமன்பாடுகள் / நேரத்தில் துகள் சென்றுள்ள 

கிடைத்தூரம், நிலைத்தூரம் ஆகியவற்றைத் தருகின்றன. இவ் 
விரு சமன்பாடுகள் துகளின் இயக்கப்பாதையின் துணையலகுச் 
சமன்பாடுகள் (81௨6(710 7008110) ஆகும். 

kx . ண்ட 
(5) இலிருந்து, 1--௪*- 52 

2 enkt = (1 — } 

  

  

  

u cos % 

— kt = log (1- we ) 
37008 %/ 

லம (1 அ] 
k u eos X 

இம்மதிப்புக்களை சமன்பாடு (6) இல் பிரதியிடவும். 

kx g+kusin & kx 
iim | 2 J 

ட] ர் | k u COS & 
  8 —_°_log{i— 

k 8 

2. kr = _§ jog (1 4 eo (g + kusin & 
k ucos 4 ucos < 

x . _ 8 _ kx 

அதவம எக x toe ரி vg cos & 11008 4. 

(g + kusin &) 

இச்சமன்பாடு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தடை ஊடகத்தில் துகளின் 

இயக்கப்பாதையின் சமன்பாடு ஆகும். 

2. திசைவேகத்தின் வர்க்கத்திற் கேற்ப மாறுகின்ற தடை 

யுடன் ஒரு ஊடகத்தில் புவியீர்ப்பின் கீழ் ஒரு துகள் ஒரு குறிப்
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பிட்ட!”திசை வேகத்துடன் வீசப்படுகிறது. துகளின் இயக்கப் 
பாதையைக் காண்க. ் 

எறிபுள்ளி ட வை ஆதி 

யாகவும், 0-வழிக் கிடைக் 

கோடு, நிலைக்குத்துக் கோடு 
ஆகியவற்றை முறையே 2] 

அச்சிக்களாகவும் எடுத்துக் 
கொள்க: 

ர்     
் நேரத்தில் துகளின் நிலை 

சியேற) என்று கொள்க, 

துகளின் இயக்கப் பாதைக்கு 

சியில் வரையப்படும் தொடு 

tO உ கோடு 3-அச்சுடன் 13! சாய்வி 

் லிருப்பதாகக் கொள்க. 
படம் 48 

மியில் துகளின் திசை வேகம் ॥ என்றும், துகளின் 
பொருண்மை ஈ என்றும் கொண்டால், ஊடகத்தின் தடை 
யாகிய ஈ* தொடுகோட்டின் வழியே அதன் இயக்கத்திற்கு 

எதிராகச் செய்யப்படும். : இத் தடைவிசையின் கூறுகள் 

20,710 ஆகிய திசைகளில் முறையே 4” 0௦8 47 ஐ 17 ஆகும். 

துகளின் எடை ஈஐ நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும். 

மியில் துகளின் திசை வேகமாகிய 9-யின் கிடைக்கூறு 

/ என்று கொண்டால், 0. திசையில் £ியிலுள்ள துகளின் 

முடுக்கக் கூறு அ ஆகும், எனவே, நேரரம்ரயின் போது 04 

  

  

திசையில் துகளின் மீது செயல்படும் விசைக் கூறு m a. 

‘ due Ee மூ 
Me at = — 1. cos ச 

ன் du > 
GeO, a = ky’ cos W. ine se (3) 

ஒரு வண்வரையின் மேல் 1 திசை வேகத்துடன் சென்று 

PB? 
கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் செங்குத்து முடுக்கம்  
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(2 என்பது சியில் வளாவாரை - radius of மொரக௩பா6) என்று 
நாமறிவோம். ,, யிலுள்ள செங்கோட்டின் வழியே துகளின் 

ட 

ல - ஆகும். இச் செங்கோட்டின் வழியே 

துகளின் எடைக்கூறு 112 008 1 ஆகும். 

ற? 

விசைக்கூறு   

ஸ் P 

நு 

அல்லது, ந 58005 y ae eee (2) 

  = mg cos ¥ 

  

இப்பொழுது, 1 இன் கிடைக்கூறு ॥/ என்று வைத்துள்ளோம். 
ஆனால் இன் கிடைக்கூறு 2005 1 ஆகும். 20051 - ம. 
மேலும், 7 நேரத்தில், 'துகளானது அதன் வணாவரை இயக்கப் 

: ன் dS 
பாதையின் வழியே சென்றுள்ள தூரம் S safe, vy = ae 

ஆகும். 

‘ du 
ஃ (1) இலிருந்து, = 7 kev. vycos © 

ns 
=—k. a 

7 
அல்லது, வண் னை 171] 

தொகையீடுகாணின், 1028 --- 68-46 

தொடக்கத்தில், S=O,u=u% என்று கொள்க. 

“. C = log u, 

.. logu = — ks + log uo- 

& log அ ப நு 
Ug 

ae. =< எத்தி 

140 

ம மர் ர ae (8) 

இப்பொழுது, துகளானது அதன் இயக்கப் பாதையில் தகர்ந்து 

செல்லச் செல்ல,' 12இன் மதிப்புக் கொண் டேயிருக்குமாகையால்
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ds ல ழ் ட க உம. 
“அற oe ஒரு குறையுஞ் சார்பாகும், ஆனால் ரூ என்பது 

வளவாரை 7 என்பது நாமறிவோம். 

. ads _ : 
க் மூ = மிஆகும். 

(2) இலிருந்து, te = gcos ¥ 

a ds =<— gcos ¥ 

அல்லது, அட = 4 005 112 படட ட. 

மீண்டும் (1) இலிருந்து, 
= = — ky cos ¥ 

அதாவது, x ம் - 4 177009 ம 

(4) இலிருந்து பிரதியிடவும். 

ட (= cos பி = — ky? cos ¥ 
a¥ \ i» 

டக 
dy g 

  ஆனால், 1 ௦08 1/ ஆகையால், ர = 
cos, 

du ue 
ம். 

av g cos? Y 

ம் 

  

= u® Sec3 Y 

du 
8 

; | Sec? ¥ dv 

O
 

| 
&
 

u 

I) 

8 
தொகையீடு காண்க, | du = | 560” 1 மீம். 

1 k எது 2 | Sec? .. (8)
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இப்பொழுது, ] 860314 d¥ = i Sec ¥. Sect? d¥ 

= f Sec¥ (1 + tan* ¥) dV 

= ர Sec ¥ d¥ + [ Seo ¥ 
tan??? d¥ 

= log (Sec¥ + tan'¥) 

+ {Sec YW tan Y tan ¥ d¥ 

== log (Sec¥ + tan¥) + ftanw d (Sec ¥) 

= log (Sec¥ + tan Y) + Sec ¥ tan ¥— 

[ Seow av. 

+ 2 f Sect¥ d¥ = log (Sec¥ + tan Y)-++SecY tan'¥ 

[Seco dW = 4 log (Sec'¥ + tan *¥) 

Sec? tan'¥ 

+ 2 

இத் தொகையீட்டு மதிப்பை (5) இல் பிரதியிடவும். 

ன ட log (Sec ¥ + tan 1) 
தீ. ஐ 

+ | +6, 

2 1 
அல்லது, = = ale log (Sec ¥ + tan'P) 

+ Sec | +C 

sks 
mks 1 = e 

ஆனால், (9) இலிருந்து, 8- ௦௪ 2-5     

e*ks k [ log (Sec¥ + tan'¥) + Sec¥ tan'¥] +C — வை ae 
= a ut ச
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இச்சமன்பாடு துகளின் இயக்கப் பாதையின் உள்ளீட்டுச் சமன் 

பாடு (1ஈ111051௦ 84181100) ஆகும். தொகையீட்டு மாறிலி ௦யின் 

மதிப்பைத் துகளின் தொடக்க நிலைமைகளிலிருந்து பெறலாம். 

மாதிரி 64. திசைவேகத்திற்கேற்பத் தடை மாறுகின்ற 

ஒரு தடை ஊடகத்தில் ஒரு துகள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தால், 
5, 9--அச்சுக்களைப் பொருத்தமாகக் தெரிவு செய்வதன் மூலம் 

துகளின் இயக்கப்பாதையை y-+ax = blogx என்றவாறு 
அமைக்க முடியுமென்று காட்டு. 

தீர்வு: சமர தடை ஊடகத்தின் துணையலகுச் சமன்பாடுகள் 

88 005 ட 
= ——| l-—e'* 

* k ( ), 

ky +et= aimee (1௪4) 

என்றும், இயக்கப்பாதையின் தேர்கோட்டின் சமன்பாடு 

  y = 5, log (1 — Ex )+ —~___ (g -- ku sin &) 

  

      

70082 ku 05% 

ர ள் ல் kx : 
என்றும் கண்டோம். இப்பொழுது, (1 ண்ட அதத என்று 

பிரதியிடுக, 

ரு பண் 
ucos < 

x i— 

ucosm k 

க x 14% 
அல்ல = 

“A Bo ku cos & ஜ் 

இயக்கப் பாதையின் சமன்பாடு பின்வரும் வடிவத்தைப் 
பெறுகிறது. 

oa 
y= ja loe X+ Teo (g + ku sin $)   

அல்லது; y = flog X + gt au sine nu SIL 

(zg + ku sin 0} ரு ©
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(k + ku sine) k (g + ku sine) i — ——_$————— = ,, logX¥— 2 ட k xe 108 i a 

: k i இப்பொழுது Y = y — Pa என்று பிரதியிடவும், 

டடம (k + ku sine) . Y= a log ¥— “+ X 

kusineég , ச 
eB X= ee log X. 

இது, 7 --ஈ% - 61௦2 என்னும் அமைப்பிலிருக்கிறது. 

அல்லது, 7 + ட 

மாதிரி 65. திசை வேகத்தைப் போல் % மடங்குத் தடை 
யுடைய ஓர் ஊடகத்தில் ஒர் அலகு பொருண்மையுள்ள ஒரு 

துகள் கிடைத்தளத்திற்கு மேல் ஷ கோணச் சாய்வில் திசை 

வேகத்துடன் வீசப்படுகிறது. அதை திசையானது கிடைத் 
தளத்துடன் மீண்டும் 6கோணத்தை 

2ku 
  

k 

என்னும் தேரத்திற்குப்பின் உண்டுபண்ணுமென்று காட்டு. 

ple {i+ sin « } 

தீர்வு: துகள் வீசப்பட்ட / நேரத்தில் ॥ திசை வேகத் 

துடன் (2) என்றும் புள்ளியில் அத்துகளிருந்தால், அதன் 
கிடை, நிலைக்குத்துக் கூறுகள் பின்வரும் தொடர்புகள் மூலம் 
பெறப்படுகின்றன வென்று கண்டோம். 

ax 

  

a= cos X » e7*Fy ஸு ea (1) 

dy ர வ் 2 
சர்க்-- - (மேண்் % + ge வயு நரிக் (8) 

dy _ பும் 
* dx ~ dx/dt 

: kt (ku sin « + g) e7* | ட (3) 
a pm 

SUA neg» Hn se | k. ucos ஷீ சார 

தொடக்க எறிகோணம் 4 $ துகனின் திசை கிடையச் 

சடன் மீண்டும் கோணத்தை யுண்டுபண்ண வேண்டு 

மெனில், %-- அச்சுடன் துகளின் திசையின் கோணம் 
(ஈ--ஒ)ஆகும், சமன்பாடு (8) இன் ஒ க்குப்பதிலாக 

(௭ - 4) என்று பிரதியிடவும்.
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(ku sin & + g) e7™## —g 
~~ “kn cos & eK 

(ku sin « + 9) ew — 
ku cos « e=kt 

—tan x ku cos & e~*t = (ku sin & + g) e** —g 

yoo gi, — kusing eM = (ku sinx + g) et — g 

et (ku sinx + ku sinX + 9) = g 

e~*t, (2 ku sinx + 9) = ச 
2kusing + g = get. 

okt = 2ku sing + ¢g 

8 

284. 

உ] 

tan (a7# — X) = 

அதாவது, —tan Kk = 

  

-[i4 

1. kt = log [3 fe me 
8 

1 2ku sin & 
x = — 1 — அல்லது, 7 z log | + 2 | 

மாதிரி 66. ஒரு துகள் ஒரு தடை ஊடகத்தினுள் தரப் 
பட்டுள்ள ஒரு மைய முடுக்கம் 7-ஃ-யுடன் நகர்ந்து செல்கிறது. 

துகளின் இயக்கப் பாதை தரப்பட்டிருந்தால் ஊடகத்தின் தடை 

1 a டச் 
sr — P 
2P? ds (7 dp 

பாதையில் துகளின் ஆரைத் திசையி $ 2 என்பது மையத்தி 
லிருந்து இயக்கப் பாதையில் துகளிருக்கும் புள்ளியில் வரையப் 

படும் தொடுகோட்டிற்கு வரையப்படும் நேர்குத்துயரம், 

) என்று காட்டுக. 7 என்பது இயக்கப் 

தீர்வு : ௦ என்பது விசை 

மையம். / நேரத்தில் துகளா 
னது * திசைவேகத்துடன் 

நிலையானபுள்ளி 4-யிலிருந்து 
ச தூரத்தில் 2, என்னும் நிலை 
யிலிருப்பதாகக் செகொள்க. 
ம் என்பது திசையி ஆரை 
யாகிய 02,க்கும், 2, இலுள்ள 

தொடுகோட்டிற்கு மிடையே 
யுள்ள கோணம். OL = P 

என்பது 0-விலிருந்து 2, 
இலுள்ள 6 தொடு கோட்டிற் 
குள்ள செங்குத்துத் தூரம். 
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துகளின் தொடுகோட்டு முடுக்கம் ஸ் என்றும், செங் 
8. 

கோட்டு முடுக்கம் re என்பது வகசாவரை) என்றும் நாமறி 

வோம். ஊடகத்தின் தடை £ தொடுகோடு வழியே எதிர்த் 

திசையில் செயல்படும். 

தொடுகோட்டு வழி இயக்கச் சமன்பாடு 

dy 
a =—Pcosd—R 

g@ கடக : 
ஆனால் ம as dt ஐ. ஆகையால் 

dy 
1 2 0082-2 ய. வட்ட (1) 

செங்கோட்டு (140021) வழி இயக்கச் சமன்பாடு : 

> = psing வ கப ௫3 

ஆனால், ௦௦5 - டன p = OL ௪ 078/1 ர் ஆகையால், 

: dv _ dr 
(1) இலிருந்து? 7-2 4 

3 d dr 
அலலது, 4 a (5) = — P “ae —R ow. er (8) 

3 P 
(ஐ இலிருந்து, ஆ = Py ண் ணா மலி 

. dr dy 
(83) Qigsg, R~=~—P UG, =? Gy 

dr , a Pp ‘ 
sor Pi [7] (4) இலிருந்து, 

14
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1 dr dp 24d 
= ap [le Ge ee + eS 

(?" a) | 
1 dr 4d ச dr 1௮ Pp -—. © (p? * — (p, — Sp [ P ap ds P) +P 4s (க a 
  

d 5 dr 
Sp? as (2 2]   

1 8 dr ் 
ee அ... கிட. 4 

~ ற். ds (2 dp P| 

மாதிரி 67. k (HSmeGash)? தடையுடன் கூடிய ஒரு 
தடை ஊடகத்தில் ஒரு துகள் 72 என்னும் மைய முடுக்கத்துடன் 
தகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. வழக்கமான குறியிடுகளின்படி , 
அத்துகள் இயக்கப் பாதை 

  ae +us me’ Os என்று காட்டு
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தீர்வு: 

ஐ விசை மையமாகவும், 0%ஐ தொடக்கக் கோடாகவும் 

கொண்டுள்ள இயக்கப்பாதையில் துகள் நகர்ந்து கொண்டிருப்ப 

தாகக் கொள்க, 7 நேரத்தில் துகள் 2, (ர, 9) என்னும் நிலையி 

லிருப்பதாகக் கொள்க, 77' என்பது இயக்கப் பாதைக்கு 

2,-இல் வரையப்படும் தொடுகோடு. ழ் என்பது இத்தொடு 

கோட்டிற்கும் ஆரை 02,-க்கு மிடையேயுள்ள கோணம், A 

என்பது இயக்கப் பாதையிலுள்ள ஒரு நிலையான புள்ளி, வை 

வுத் தூரம் 422 - 55; 2 இல் துகளின் வேகம் vy, இது தொடு 

கோடு 72,-இன் வழியே செயல்படும். எனவே, தடை முடுக்கம் 

2 ஆனது 2, 7 வழியே செயல்படும். 2 என்பது 7,-இல் வா 
2 

வாரையெனில், 2,-இல் செங்கோட்டு முடுக்கம் = என்று 

நாமறிவோம். 

vy? 
“Pp 

= Psing ஆம (1) 

ல ‘ உ, டம சீ dé 5 
2-இல் குறுக்கு முடுக்கம் ஆ (" a) என்று நாமறிவோம்,
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1 dt (r ச் _படணஸ்த் (இ 

ல் 28 _ ) ற என்றும் p=rsing,v ao என்றும் HOV, MT 1 3 a > து 

நாமறிவோம், no ௪ ட என்று கொள்க, திட க ருற 

ல்ல y= fy ௮ து; ட - ற் 

. tid : 
டால் அத ச பத் 

_ h, ds p 
a We oe ee 

—— kh ds 
னு p at 

. dh, _ ds 
உதா MCh இ 

அல்லது, as = —k ds. 
௩ 

தொகையீடு காணின், 1024, -- 8-1 ௦ 

தொடக்கத்தில், 2-0$ 4-4 என்க. ,, 2102ம் 

log h, = ks + logh 

  

அல்லது log a. = —ks 

i = ee 

h, = h e-*s (8) 

(1)-இலிருந்து, £ எக $ (ஆனால், - 1,201 a 

ற 
sing = “>
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ட மச ஹ் 
= “pe ar we (4) 

2 
மேலும் , 3 ஆ ன் 4) என்று நாமறிவோம். 

இப்பொழுது, உ- = என்று பிரதியிடவும். 

1 
r=— 

1 

ம்ம் ஸ் 
ரி uw «dé 

Aww. = (GY 

ற 1/4 1 89 

412 _ 4 Me. 
அதாவது ற wet ( 7 

இச்சமன்பாட்டை ॥ குறித்த வகையீடு காண்க. 

—2 dp _ du dy மிய 

ge = ag + 8 ae ° a6 

—1 dp _ ge du 
p> ° dé Se + Sl 

; 1 dp dr _ du ary dia 
HOR Bis — 78 * ar ° dé dr பயக்: 

A. My 4 SE) Bs Ba
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‘ 1 , du 1 
ஆனால், இவன் ஆகையால், அத oe a 

1 fo Ary, oe 
~ 3 * dr r dé? 

‘ 1 dp _'1 au அல்லது, 2 ச. i | «+ Fl 

au 
உட a எனல் =u | « + | 

: ச 1 dp ஃ (4) இலிருந்து,ற - es. a 

au 
= h? சார, மூ — e 17 | «+ Fl 

hu? க 

~ Gs [4 பூ ie | 
ர ப] 3 

அல்லது, U+ oa = pew el 

பயிற்சி 7 

(1) ஒரு sage பொருண்மையின் மேல் திசை 
வேகத்தைப் போல் & மடங்கு தடையுண்டு பண்ணக்கூடிய ஓர் 

ஊடகத்தில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து ௨, ॥ ஆகியவற்றை முறையே 
கிடை, நிலைக்குத்துக் கூறுகளாகக் கொண்ட திசைவேகத் 

துடன் ஒரு துகள் வீசியெறியப்படுகிறது. துகளின் இயக்கப் 
பாதையின் சமன்பாடு. 

௪ kx x = £ ] 1— 2j)+— —_ k 
ak ot Te) eres 

என்று நிறுவுக. & மிகவும் சிறியதாகயிருப்பின், கிடைவீச்சு, 

2uy 8uy? 
G — ~~ = 5 “டு, தாராயமாக = 3g3 / என்று காட்டு 

(2) ஊடகத்தின் தடை திசைவேகத்திற்கேற்ப மாறுபடுவ 
தாகவும், எறிபுள்ளி வழியே செல்லும் கிடைத்தளத்தில் வீச்சு 

மீப்பெரிதாகவுமிருந்தால், எறிவேகத்திற்கும் எல்லை வேகத் 
திற்குமுள்ள விகிதம். 1 எனில் நிலைக்குத்துடன் எறியப்பட்ட 

திசையின் சாய்வுக்கோணம் € என்பது
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(110). 
A + cos « 

என்ற தொடர்பின் மூலம் தரப்படுமென்று காட்டு. 

= log (1 + A sec &) 

(8) ஒரு தடை ஊடகத்தில் எறிபொருளின் கிடைத்தூரம் 

நேரத்துடன் % - 7 (0) என்னும் சமன் பாட்டின் மூலம் இணைக்கப் 

பட்டிருந்தால் எறிபொருளின் பாதையின் சமன்பாடு 

__ 1 dt 72) 9 - யம [ஷி ஈச] க்கு 4௪ 
4, 2 என்பன மாறிலிகள், என்று காட்டு. 

t=ax+bx*? எனில், எறிபொருளின் பாதையின் சமன் 

us@ y = x tan X — g (Fa? x* + £ ab x8 + 3b? x4) 

என்று காட்டு. 

(4) திசை வேகத்திற்கேற்ப மாறுபடுகின்ற ஒர் ஊட 

கத்தில் புவியீர்ப்பின் செயல்பாட்டின் கீழ் ஒரு துகள் வீசி 

யெறியப்படுகிறது. அதன் முடுக்கம் ஒரு நிலையான திசையைக் 

கொண்டிருக்குமென்றும். அதன் அளவு குறைந்து கொண்டே 

சென்று பூச்சியத்தை அடையுமென்றும் நிறுவுக. 

(5) ஒரு ஊடகத்தின் தடை துகளின் வேகத்தின் 

நான்காவது அடுக்குக்கு விகித சமமானால், எறிபொருளின் 

பாதையின் வகைக் கெழுச் சமன்மாடு. 

213/2 4 1: (217 
ல dx 

என்று நிறுவுக.



4, எறிபொருட்கள் 
(Projectiles) 

நாம் இதுவரை துகள்களின் நேர்கோட்டியக்கம் பற்றி விரி 

வாக ஆராய்ந்தோம். ஒரு நேர்கோட்டின் மேல் இயங்கிக் 
கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் முடுக்கம் ௮ந்த நேர்கோட்டின் 

வழியே அதன் இயக்கத்திசையில் செயல்படுமென்று கண் 
டோம். ஆனால் இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகளின் பாதை ஒரு 
நேர்கோடாக இல்லாமல் ஒரு வள வரையாகயிருக்குமேயானால் 
துகளின் முடுக்கம் அத்துகளின் இயக்கத்திசையின் வழியே 
செயல்படாது. கிடை மட்டத்துடன் ஏதோவொரு கோணச் 
சாய்வில் உயரே எறியப்படும் பந்து ஒரு நேர்கோட்டுப் பாதை 
யில் செல்லாமல் ஒரு வளைவுப் பாதையில் சென்று மீண்டும் 
தரையில் வந்து விழுவதை நாம் யாவரும் அறிவோம். இப் 
பந்தின் மீது இரு விசைகள் செயல்படுகின்றன. ஒன்று நிலைக் 
குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் பந்தின் எடை $ மற்றது, 
பந்தின் இயக்கத்திற் கெதிராகச் செயல்படும் காற்றின் தடை, 
இவ்வாறு மேல்நோக்கி எறியப்படும் துகள்களின் இயக்கம் பற்றி 
இருதற்கோள்களின் அடிப்படையில் இங்கு ஆராய்வோம். ஒரு 
பொருளின்மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் பூமியின் 
மையத்திலிருந்து அதன் தூரத்திற்கேற்ப மாறுபடுகிற 
தென்று கண்டோம். ஆகவே, தரைமட்டத்திற்கு மேல் 
விண்ணில் எறியப்படும் ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் ஈர்ப்பு 
முடுக்கம் அதன் உயரத்திற்கேற்ப சிறிதளவு மாறுபடலாம். 
ஆனால், விண்ணில் எறியப்படுகின்ற ஒரு பொருளின்மீது 
செயல்படும் ஈர்ப்பு முடுக்கம் இதன் இயக்கம் முழுவதிலும் ஓரே 
அளவில் மாறிலியாக ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்க அளவிலான 
உயரத்திற்குள்ளேயே எறிபொருளின் இயக்கப்பாதை அமைவ 
தாக இங்கு கருதப்படுகிறது. இரண்டாவதாக, குரைமட்டத் 
திற்கு மேல் காற்று மண்டலம் இருப்பதால் அம்மண்டலத்தில் 
எறியப்படும் பொருளின் இயக்கம் காற்றினாலேற்படும் தடையி 
னால் பாதிக்கப்படும். இவ்வாறு பொருட்களின் இயக்கத்திற் 
கெதிராகச் செயல்படும் காற்றுமண்டலத்தின் தடையானது 
பொருட்களின் வேகங்களுக் கேற்ப மாறுபடுமென்றும், வெவ்
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வேறு வேகங்களில் வெவ்வேறு விதிகட்குட்பட்டிருக்கு மென்றும் 

காணப்பட்டுள்ளது. பொருட்களின் இயக்கத்திற் கெதிரான 

குடையை யுண்டுபண்ணக்கூடிய தடை ஊடகங்கள் வழியே 
செல்லும் பொருட்களின் இயக்கம் பற்றி பிறிதோர் அத்தியாயத் 

தில் (தடை ஊடகத்தில் இயக்கம்) விரிவாக விவரிக்கப் 
பட்டுள்ளது. எனவே, காற்றினாலேற்படும் தடையைப் புறக் 

கணித்துவிட்து, மேலே எறியப்படும் பொருட்கள் யாவும் தங்கள் 

இயக்கத்திற்கெதிரான தடையேதுமில்லாத வெற்றிடத்தில் 

இயங்குவதாக இவ் வத்தியாயம் முழுவதும் ஏற்றுக் கொள்ளப் 

படுகிறது. 

சில வரையறைகள் ₹ 

0 என்னும் புள்ளியிலிருந்து 

bl AOL SEM SEHRL HT XK 
கோணச் சாய்வில் ॥/ திசை 

வேகத்துடன் ஒரு துகள் 
மேலே வீசி எறியப்படுவ 
தாகக் கொள்வோம். மேலே 

: தா. எறியப்படும் அத் துகளுக்கு 
Q எறிபொருள் (Projectile) 

படம் 5॥ என்று பெயர், எந்தப்புள்ளி 

யிலிருந்து அத்துகள் எறியப்படுகின்றதோ அந்தப் புள்ளி (00)க்கு 
ஈ₹எறிபுள்ளி?? (1௦104 ௦8 1101௦௦(100) என்று பெயர். எறிபொருள் 

எறியப்படும் திசையவேகமாகிய ॥-வுக்கு எறிவேகம் (461௦010697 of 

Projection) என்று பெயர். பொருள் எறியப்படும் திசைக்கு 

£₹எறிதிசை?? (817601400 of projection) என்று பெயர். எறி 

பொருளின் எறிதிசைக்கும், எறிபுள்ளி வழியே செல்லும் கிடைத் 

தளத்திற்கு மிடையேயுள்ள கோணம் */எறிகோணம்?? (216 

௦ ற1௦]60(10) எனப்படும். எறிபொருள் செல்லும் பாதைக்கு 

So M@urgGeér ures? (trajectory) என்று பெயர். எறி 

புள்ளிக்கும், எறிபுள்ளி வழியே செல்லும் ஏதேனுமொரு 

தளத்தை எறிபொருளின் பாதை சந்திக்கின்ற புள்ளிக்கு 

மிடையேயுள்ள தூரத்திற்கு அத்தளத்தின் மேல் அப் 
பொருளின் வீச்சு (8026) என்று பெயர். குறிப்பாக, எறிபுள்ளிக் 

கும் எறிபுள்ளி வழிக் கிடைத்தளத்தை எறிபொருளின் பாதை 

சந்திக்கின்ற புள்ளிக்கு மிடையேயுள்ள தூரத்திற்கு “கிடை 

of $e? (Horizontal Range) srargy Quuit. எறிபுள்ளியிலிருந்து, 

எறிபுள்ளி வழிக்கிடைத்தளத்தை மீண்டும் வந்தடைய எறி 

பொருள் எடுத்துக் கொள்ளும் தேநரத்திற்கு “பறப்பு நேரம்?? 

(Time of flight) rarg பெயர்,
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எறிவேகம் உ கிடைத்தளத்துடன் % கோணச்் சாய்விலிருப்ப 

தால் எறிவேகத்தின் கிடைத்தள, நிலைக்குத்துக் கூறுகள் 

முறையே 008 8,810 4 ஆகும். காற்றின் தடையைப் புறக் 
கணித்துவிட்டால், எ றிபொருளின் மீது செயல்படும் விசை அதன் 

எடையாகிய 2 ஒன்றேயாகும். இது நிலைக்குத்தாகக் கீழ் 
நோக்கிச் செயல்படுவதால், எறிபொருளுக்கு 2 என்னும் கீழ் 
தோக்கிய முடுக்கத்தைக் கொடுக்கிறது. ஆகவே, எறிவேகத் 

தின் நிலைக்குத்துக் கூறாகிய ப 50 4 என்பது ஏ என்னும் எதிர் 
முடுக்கத்திற்குள்ளாகிறது. ஆனால், கிடைத்தளக் கூறாகிய U COS 
4 என்பது எவ்வித முடுக்கம் அல்லது எதிர்முருக்கத்திற்கு முள் 
ளாகாமல் இயக்க முழுமையும் மாருமலிருக்கும். இவ்விரு கருத்துக் 
களும் வெற்றிடத்தில் எறியப்படும் ஒரு எறிபொருளின் இயக்கம் 
பற்றிய ஆய்விற்கு இன்றியமையாத அடிப்படைக் கொள்கை 
களாகும். 

1. எறிபொருளின் பாதை ஒரு பரவளைவு 

0 என்னும் புள்ளியி 3 

லிருந்து, கிடைத்தத் 1_ E ற 
துடன் & கோணச் சாய் ”1 : ் 
வில். உ திசை வேகத் 

துடன் ஒரு எறிபொருள் 
வீசப்படவதாகக் கொள்க, 

௦ ஐ ஆதியாகவும், 0 
வழிக் கிடைத்தளத்தை % 
- அச்சாகவும், ட வழி a 

நிலக்குத்தை ந--௮ச் 0 
சாகவும் எடுத்துக்கொள்க. 

    

  

  N A 

படம் 52 

எறிவேகம் 9-வின் கிடைத்தளக் கூறாகிய 4008 & என்பது 
இயக்கம் முழுவதும் மாறிலியாகயிருக்கும். ஆனால் நிலக்குத்துக் 
கூறுகிய / 81) 4 என்பது உ என்னும் எதிர் முடுக்கத்திற் 
குள்ளாகிறது . 

2 (20) என்பது / நேரத்தில் துகளின் நிலை என்று கொள்க. 
சிம் 10% வரைக. 

“x = 02: 14008 4 எனும் மாரு வேகத்துடன் / நேரத் 
தில் துகள் சென்றுள்ள கிடைத்தளத் தூரம் 

அதாவது, 2- 008 6.0 ‘ea aes வ (1)
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2 - 22 - 80 4 எனும் தொடக்க நிலைக்குத்து வேகத்துடனும் 
ச எதிர்முடுக்கத்துடனும் ( நேரத்தில் துகள் சென்றுள்ள நிலைக் 
குத்துத் தூரம் 

  

அதாவது] - (௭௮7-312 sa aes (2) 

(1) இலிருந்து பெறும் / - --*---ஐ (2)-இல் பிரதியிடவும். 
14005 8 

oe anit x x" 
Y= USI cont எ 18 BR cos 

_ ப டு அதாவது, = x tan 8 BF co” & cos (3) 

2 a 

இச்சமன்பாட்டை ae coe ஆல் பெருக்குக. 

2u? cos? x sin & 2u* cos? & ன் 
ட ——__——— y = x ——_ —— - x 

௪ cos & 8 

‘ 2u* sin & cose 2u? cos? € 
OO FH x? — ——_ t= — —— அலலது ச ச 

(x __ 4? sin X cos x ) டட 2u? cos’ 

° g g 
u* sin?& cos*< 

A 
2u? cos? & u? sin? & a oy ee 1. (»— து 4 mw (4) 

ச 2g 

இ as 2 ain? 

இப்பொழுது — 3 Yn ள் 4 என்ற பு ள்ளிக் கு 

் தீ 
ஆதியை மாற்றிப் புதிய அச்சுத் தூரங்களை 2, 7 என்று குறிப் 

a 3 

பிடுக, ors -. 4ர. என்று குறிப்பிடப்பட்டால், (4) 

பின்வருமாறு மாறுகிறது. 

X* = — 4aY 

இச்சமன்பாடு, கீழ்நோக்கிய அ௮ச்சைக் கொண்ட ஓர் 

பரவஃ&£வவைக் குறிக்கும். இப்பரவளைவின் உச்சி X = O,Y =O 

ஆகும்.
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ல் ‘ 2? sin &€ cos X uu? Sin? & 
அதாவது பரவளைாவின் உச்சி oo | 

ஆகும். ் 

2u? cos? & 7 
ஆகும்.     அதன் செவ்வகலம் (184068 160110) 

அதன் குவியம் (1௦௦08) அதன் உச்சியிலிருந்து நிலைக்குத்தாகக் 

12006” 8 : Big oie 
&6ypa= ae ஆழத்திலிருக்கும், ஆகவே, 

getter. & x = sin X cos XK u? sin? ஏ ட 4? cos? & 
\ 8 2 2g 22 

3. 

ட (த 2K 17008 =*) 
2g 2g (5) 

பரவளைவின் இயக்குவரை (017201) அதன் உச்சிடமலே ௭ 
உயரத்திலுள்ள ஓர் கிடைக்கோடு. ஆகவே, எறிபுள்ளி 0 
வழியே செல்லும் கிடைகோட்டிற்கு அச்சுக்கு) மேலே இயக்கு 
வரையின் உயரம் 

_ u* sin? ௭ “he 

2g 

u* sin? « ன் 12008“ 

2g 2g 

u 

2g 
  

3 

எனவே, இயக்கு வரையின் சமன்பாடு ந - = ஆகும் ... (6) 
ச 

இயக்குவரையானது எறிவேகம் 8-ஐ மட்டுமே சார்ந்திருப் 
பதையும், எறிகோணம் ஷஃஜச் சார்ந்திருப்பதையும் கவனிக்க 
வும். 

எறிபொருளின் மீப்பெரு உயரம் (Greatest Height attained by 
the Projectile) 

பரவளையின் உச்சியில்தான் கிடைத்தளத்திற்குமேல் எறி பொருளின் உயரம் மீப்பெரிதாகயிருக்குமாகையால், உச்சியின்
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நிலைக்குத்துயரமே எறிபொருளடையும் மீப்பெரு உயரமாகும். 
எனவே, எறிபொருளடையும் மீப்பெரு உயரம் 

u? sin? « 
a 3 wee es (7) 

2g 

எறிபொருளின் பறப்பு நேரம் (7186 ௦8 1121ம் ௦7 (66 120160411௦) 

எறிபொருளின் பறப்பு நேரம் என்பது பொருள் எறியப்பட்ட 

கணத்திலிருந்து எறிபுள்ளி வழிக்கிடைக் கோட்டை அது 
மீண்டும் தந்தடையும் கணம் வரையுள்ள கால இடைவெளி 

யாகும். 

இப்பொழுது, ற - (௨81 4) 17-32!" என்னும் சமன்பாடு 

(2)-இல் ந - 0 என்று பிரதியிட்டு இவ்விரு கணங்களையும் 

பெறலாம். 

5 மீற? 32” - 0 

t[usinx —} gt] =O 

= i=Gaieg in = 

8 

7 0 என்பது பொருள் எறியப்பட்ட நேரம். 

t= ees என்பது பொருள் எறிபுள்ளி வழிக் கிடைக் 
& 

கோட்டை மீண்டும் வந்தடையும் நேரம், 

அடர என்று காணலாம் ... (8)   எனவே, பறப்பு நேரம் 7 

எறிபொருளின் கிடைவீச்சு (84௦1120481 1₹8026 ௦8 446 1௦01204416) 

கிடைவீச்சு என்பது எறிபுள்ளியிலிருந்து எறிபொருள் எறி 

புள்ளி வழிக்கிடைக் கோட்டை மீண்டும் வந்தடையும் புள்ளி 
வரையுள்ள கிடைத் தூரமாகும். இக் கிடைத்தாரமானது 
10084 எனும் மாறாக் கிடைவேகத்துடன் எறிபொருளானது 

T= அண்ட எனும் பறப்பு நேரத்தில் செல்லும் தூரமாகு 
8 

மாகையால்
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கிடைவீச்சு £ - (4006 4) 2 

in 
= ucos € வட் 

கிய 61 4 008% 

8 

_ u* sin 2 

2 
ப பட்லு.   

suGuG Heowaiss (Maximum Horizontal Range) 
ad 

R= 808 ப கையால் ஒரு குறிப்பிட்ட திசைவேகத் 
g 

துடன் எறியப்படும் ஒரு பொருள் எதிர் மீப்பெரு கிடைவீச்சில் 
போய்விழ வேண்டுமாயின் 81 24-இன் மதிப்பு மீப்பெரிதாக 
யிருக்க வேண்டும். 

1! 24 ட இ அல்லது gt = a/4. 

2 

ஃ. மீப்பெரு கிடைவீச்சு - + 
g 

அதாவது கிடைத்தளத்துடன் 42 சாய்வில் எறியப்படும் ஒரு 

எறிபொருளின் கிடைவீச்சு மீப்பெரிதாயிருக்கும், 

ஒரு குறிப்பிட்ட கிடைவீச்சுக் 
| ட் குரிய எறிகோணம் 

2 எனும் எறிவேகத்துடன் 

எறியப்படும் ஒரு எறி பொருள் 
அடையும் கிடைனவீச்சு £ என்று 

கொள்க. எறிகேோணம் % 

எனில், 

  

a 
R= uw? sin 2 € 

& 

படம் 53 ட ல் 
என்று அறிவோம். 

gR 
“, sin2e = 2— 

u 

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து எறிகோணம் 4-இன் மதிப்பைப் 

பெறலாம்.
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இப்பொழுது, 81 2ஒ- 81 (180542) ஆகையால், 
0 4 4 490: எனில் மேற்கூறப்பட்ட சமன்பாட்டிலிருந்து 

sin 2%, = ze. 
u 

அல்லது, 810 (180—2 «,) = BR 
uw? 

எனறவாறு _-க்கு இரு மதிப்புக்களாப் பெறலாம், அதாவது, 

1905-2 - 2, எனில், X,, KX, என்பன ௦ எனும் எறிவேகத் 
துடன் £ எனும் கிடைவீச்சை அடையக்கூடிய இரு எறி 

கோணங்களாகும். 

1905-2 6ஒட- 88% ஆகையால், 

2«, + 2«, = 180° 

அல்லது; X' + XK, = 90° 

K, > €, TRAY, 45°-- K, = K2 — 459 ஆகும், 

ஆனால் 45° எறிகேர்ணமென்பது மீப்பெரு கிடை வீச்சை 

அளிக்கக்கூடிய எறிகோணமாகையால், ஒரு குறிப்பிட்ட எறி 

வேகத்துடன் எறியப்படும் எறிபொருளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட 

கிடைவீச்சைத் தரவல்ல இரு எறிககோணங்கள் உள்ளன 
என்றும், அவற்றுள் ஒன்று 45”-ஐவிடக் குறைவாகவும், மற்றது 
45:-ஜ அதிகமாகவுமிருக்மென் றறிகிறோம். மேலும், இவ்விரு 

எறிதிசைகளும் மீப்பெரு கிடைவீச்சைத் தரவல்ல எறிதிசை 

யுடன் சம அளவில் சாய்ந்திருக்குமென்றும் காண்கிறோம். 

நேரத்தில் எறிபொருளின் நிலையும், வேகமும் 

O என்னும் எறி 3 

புள்ளியிலிருந்து ஒரு of. ப awseas 2 
எறிபொருள் & எனும் ் 
எறிவேகத்துடன் K 

எனும் எறிகோணத் 
தில் எறியப்படுவ 272 

தாகக் கொள்க, 8 

நேரத்தில் அதன் Ln 
நிலை P (x, y} reir guia உட் 
அதன் வேகம் 7* என் 

றும் கொள்க, படம் 54 

  

5 Vi
s = 

=
.
 

3
 

தக
்க
 வ
்
க
ம
்
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எறிபொருளின் தொடக்கக் கிடைவேகம் 8 ௦08 & என்றும், 
தொடக்க நிலைக்குத்துவேகம் ௦810 % என்றும் நாமறிவோம். 
மேலும், தொடக்கக் கிடைவேகம் 9008 $ இயக்கம் முழுவதும் 
மாறிலியாகயிருக்குமென்பதும், நிலக்குத்துவேகம் 1810 ஓ 
ஆனது ௪ என்னும் எதிர்முடுக்கத்திற் குள்ளாகுமென்பதும் 

தெரிந்ததே. ஆகவே, 

% ௯ 7 நேரத்தில் 4 008 % என்னும் மாறாவேகத்துடன் 

சென்ற கிடைத்தூரம் 

௪௩ 17008 ௩, ர 

y=t நேரத்தில் 81% எனும் தொடக்க நிலைக்குத்து 

வேகத்துடனும் ச எனும் எதிர்முடுக்கத்துடனும் சென்ற நிலைக் 

குத்துத் தூரம் 
௯ 14 8]0 6. 3 தர் 

உ.॥ நேரத்தில் எறிபொருளின் நிலை - 2 [97009 «, utsin x 

2 gt] 
இப்பொழுது, 7” என்பது / நேரத்தில் எறிபொருளின் திசை 

வேகமெனில், 1*-ஆனது எறிபொருளின் இயக்கப் பாதைக்கு 
அதன் நிலை 2-யில் வரையப்படும் தொடுகோடு வழியே செயல் 
படும். இத்தொடு கிடைக்கோட்டுடன் ர கோணச் சாய்விலிருந் 
தால், இத் திசைவேகம் 7:-இன் கிடை, நிலைக்குத்துக் கூறுகள் 
முறையே 7£ ௦08 6, 7 2 9 ஆகும். 

கிடைவேகம் மாருதிருக்குமாகையால் , 

V cos @ = ucos « we awe (1) 

ஆனால் நிலைக்குத்துவேகம் 2 80 4 என்பது ஐ எனும் எதிர் 
முடுக்கத்திற்குள்ளாவதால், ॥ - 8.- ரர எனும் சூத்திரத்தி 
லிருந்து, 

V sin @ = usin x — gt toe was (1) 

(1), (8) ஆகிய சமன்பாடுகளின் வர்க்கங்களாக் கூட்டுக. 

v* = u’ cos? & + u* sin? ஒட ஜுர. 27 gsin < 
= u? + gf? — Quetsin « 

“« Vai மிப ஜும் தரல Wes a (8) 

(2)-ஐ (1)ஆல் வகுக்கவும்
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Vsin@ using — gt 

V cos @ 1008 « 

அதாவது, tang = using — gt (4) 
ucos « 

(9), (4) ஆகிய தொடர்புகளிலிருந்து 2 நேரத்தில் எறிபொரு 
ளின் திசைவேகத்தின் அளவு, திசை ஆகியவற்றைப் பெறலாம். 

2u sin & 
குறிப்பு 1. பறப்பு நேரம் 7! - ஆகையால், சமன் 

2u sin = என்று பிரதியிட   பாடு (4)-இல் 1 
ஃ 

tan @ = ஐலா டி ண்டி ல 

ucos € 

அல்லது 8 --- 0 

என்று காண்கிறோம். எனவே, எறிபொருளானது கிடைத்தளத் 

துடன் எந்த கோணத்தில் எறியப்பட்டதோ அதே கோணத்தில் 

கிடைத்தளத்தின்மீது வந்துவிழும். 

குறிப்பு 2. சமன்பாடு (8)-ஐ ஆற்றல் தத்துவத்தைப் 
பயன் படுத்தியும் பெறலாம், எவ்வாறெனில், பொருளின் 

பொருண்மை 1 எனில், / நேரத்தில் பொருளின் இயக்க ஆற்றலில் 

ஏற்பட்டுள்ள மாறுபாடு 4 mv? — 3 mu? ஆகும், இவ்வியக்க 

ஆற்றல் மாறுபாடானது புவீயீர்ப்பை எதிர்த்துச் செய்யப்பட்ட 

வேலைக்குச் சமமாகும். ஆகவே, ] என்பது 1 நேரத்தில்: எறி 

பொருள் சென்றுள்ள நிலைக்குத்துயரமெனில் புவீயீர்ப்பை 

எதிர்த்து / நேரத்தில் செய்யப்பட்ட வேலை -- 112) ஆகும். 

ஆனால், y = (84) /-- 18/7 ஆகும். 
“. mgy = mg [utsin & —4 gt] 

ஆற்றல் தத்துவத்தின்படி , 

நரம ஈறு 

= — mg (utsin & — $ gt*) 

ட ரம் = — Qugtsing® + g* t* 

அல்லது, V2 = பர... ஜீ. நேர sine. 

13
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குறிப்பு 3. இரு துகள்கள் ஒரே நேரத்தில் ஒரு புள்ளி 
வழியே அளவிலும் திசையிலும் சமமான வேகத்துடன் செல்லு 

மானால் அவை இரண்டும் இயக்கம் முழுவதும் ஒன்றாகவே 
செல்லும், 

குறிப்பு 4. ஒரு எறிபொருளானது 0 என்னும் எறி புள்ளியி 
லிருந்து / எனும் எறி வேகத்துடன் $ எனும் எறிகோணத்தில் 
1-0 நேரத்தில் எறியப்பட்ட போதிலும், அக்கணத்திற்கு 
முன்னமேயே அதன் இயக்கப் பாதையில் எறி புள்ளிக்குக் கீழே 
யிருந்து அப்பொருள் வந்துகொண்டிருப்பதாகவும் / - 0 நேரத் 
தில் எறிபுள்ளியை அதே திசை வேகத்துடன் அதே கோணத் 
தில் கடந்து செல்வதாகவும் கொள்ளலாம், எனவே 7யின் 
எதிரடையாள மதிப்புக்கள் குறிப்பிடுகின்ற நேரங்கள் எறி 
பொருளானது அதன் இயக்கப் பாதையில் எறி புள்ளிக்குக் 
கீழேயிருந்த நிலைககக் குறிப் பிடுகின்ற நேரங்களாகக்கொள்ளப் 
படல் வேண்டும், 

மாதிரி 68. ஒரு எறிபொருளின் பரவளவுப் பாதையில் 
எந்தப் புள்ளியிலும் அந்த எறிபொருளின் வேகமானது அப் 
பரவண்யின் இயக்குவரையிலிருந்து அப்புள்ளிவரை அப் 
பொருள் விழுவதால் பெறக்கூடிய வேகத்திற்குச் சமமென்று 
காட்டு. (சென்னை பி, எஸ்ஸி, 1965 ஏப்.) 

தீர்வு: (படம் 54 பார்க்கவும்) 

0 என்னும் புள்ளியிலிருந்து / திசைவேகத்துடன் கிடைத் 
தளத்துடன் 4 கோணத்றில் எறியப்படுவதாகக் கொள்க, எறி 
பொருளானது 2 (%.ற) என்னும் புள்ளியிலிருக்கும் போது அதன் 
திசைவேகம் 77 என்று கொள்க. இத்திசை வேகம் ]-யின் 
கிடை, நிலைக்குத்துக் கூறுகள் முறையே X,Y crore. 

ஆனால் எறிபொருளின் வேகத்தின் கிடைக்கூறு மாறிலி 
யாகையால், 

&- 4008 4, 

எறிபொருளானது 9510 என்னும் நிலைக்குத்து வேகக் 
கூறுடன் உ எனும் எதிர் முடுக்கத்தின் கீழ்ற நிலைக்குத்துயரத் 
திற்குச் சென்றிருப்பதால், 

Y? = u® sin? « — Qey, 
vy? = ¥ + ¥?
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I u® cos X ++ y? sin? & — 2gy 

ம சீறு, 

அல்லது 77- மீ ஜே. வவ (1) 

0 வழிக்கிடைத் தளத்திலிருந்து இயக்கு வரையின் உயரம் 

என்று கண்டோம். எனவே, இயக்கு வரையின் கீழ் 
o 

2-யின் ஆழம் (5. வெறு ] ஆகும். 
2g 

இயக்கு வரையிலிருந்து 0 தொடக்க வேகத்துடன் கீழே 
a 

விழுகின்ற பொருள் 2 முடுக்கத்துடன் (2 _ v) தூரத்தைக் 

கடந்தபின் 72-யை அடையும் போது பெறுகின்ற வேகம் [* 

எனில், 

ம 320 

என்னும் இயக்கச் சமன்பாட்டிலிருந்து) 

u? 

yr=0+2e(5—7) 
= 4u?—2gy 

அல்லது, V,= / ut — 2gy ose aes (2) 

யூ, ௫ ஆகியவற்றிலிருந்து 77- 7, என்று காண் 
கிடூரும். 

மாதிரி 69. ஒரு புள்ளியிலிருந்து 128/8 அடி தாரத்தி 

லிருக்கும் 128 அடி உயரமான ஒரு கோபுரத்தின். உச்சியை 

அடையுமாறு ஒரு பந்து வீசப்பட வேண்டிய மிகக் குறைந்த 

திசைவேகம் யாது? 

தீர்வு: பந்து எறியப்பட வேண்டிய திசைவேகம் ப என்றும், 

எறிகோணம் & என்றும் கொள்க. பந்தின் இயக்கப்பாதை 

gx? 
y= x tan & — 3 cos & 

ஆகும். ந 128, - 188 ] 8 என்று பிரதியிடவும், 
32 x 128? x 8
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‘ — 48 x 128 
“1= 3 tan <— ———— 

v8 nu? Cos? ஷீ 

45 x 128 
eet படட பு, லி (ஹல ர 

a" COS? v8 

; 48 x 129 
~ cos? « (,/8 tan — 1) 

48 x 128 

cos X (,/ 8 sin X —cos X) 

3 

48 x 128 

2 cos « (sin x. a | 508 x.) 

48 x 128 

2008. 810 (4 -- 80°) 

_ 48 x 128 

~ sin (2 « — 80”) — sin 80° 

_ 48 x 128 
= Sin (2X — 30) —3 

  

பப மீச்சிறியதாகயிரக்க வேண்டுமாயின் sin (2 — 30°) 
மீப்பெரிதாகயிருக்க வேண்டும். அதாவது, sin (2 « 30°) 

மிகப் பெரிதாகயிருக்க வேண்டும். 

810) (2 % -- 805) இன் மீப்பெரிள மதிப்பு 1 

48 x 128 

மழ 
48 x 128 a 

x 

48 x 256 

4” இன் மீச்சிறு மதிப்பு - 

ம.இன் மீச்சிறு மதிப்பு - J 48 X 256 = 64/7 
அடி/வி. 

மாதிரி 70. தரையிலிருந்து 5450 மீட்டர் உயரத்தில் ஒரு 
கிடைத்தள நேர்கோட்டின் வழியாக 981 கி.மீ. (மணி வேகத் 
தில் பறந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு போர் விமானத்திலிருந்து ஒரு 
வெடிகுண்டு கீழே போடப்படுகிறது. வெடிகுண்டு தரையல்
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விழும்போது குண்டு போடப்பட்ட இடத்திலிருந்து விமானம் 
எவ்வளவு தூரம் சென்றிருக்கும் 2 

   
:109%280கர்./வி :    

தீர்வு : 

0 என்பது குண்டு போடப் 
படும் போது விமானத்தின் நிலை. 

விமானம் கிடைத் திசையில் 

981 கி.மீ,/மணி வீதம் சென்று 

கொண்டிருப்பதால் குண்டின் 
தொடக்க வேகமும் கிடைத் 

திசையில் 981 கி.மீ. (மணி 
யாகும். 92 

படம் 55 

ம 981 கி.மீ./மணி - 981% 23 gent. jal. 

_ 109% 250 செ.மீ./வி. 

ஃ$ - ட ஏனெனில் குண்டின் தொடக்கவேகம் கிடைத் 
திசையிலுள்ளது. குண்டு தரையில் விழும்போது 0 விலிருந்து 

நிலைக்குத்தாக 5450 மீட்டர் ஆழத்திலிருக்குமாகையால், 

ந. 56490மீட், ---54580% 1008498000 செ.மீ. 

குண்டு தரையில் விழுவதற்குள் விமானம் சென்றதூரம் * எனில் 

A = (x5 — 545000) என்ற புள்ளி குண்டு விழும் பாதையி 

லிருக்கும். 

குண்டு விழும் பாதையின் பரவளைவுச் சமன்பாடு : 

= x tan g— படட 

ச் 2 u? cos® 4 

மீமற்கண்ட மதிப்புக்களைப் பிரதியிடவும். 

981 x? 

2x (109 x 250)* cos' O 

981 x? 
™ "2x 109% x 250" 

_ 9 x? 

~ 109 x 500 x 250 

  — 545000 = x. tan O° — 

=O
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545000 x 109 x 506 x 250 
  

  

x" = 9 

109 x 800 x 10 x 109 x 500 x 250 
= —9 

y= 109 x 600 X 50 5, டி. 
3 

— 109 X 25 nes 3 

- 9091 மீட்டர். 

குண்டு தரையில் விழும்போது விமானம் 9083 மீட்டர் 
தூரம் சென் றிருக்கும். 

மாதிரி 71. இரு இணையான சுவர்களின் உச்சிகள் 

உராய்ந்துச் செல்லுமாறு ஒரு பந்து எறியப்படுகிறது. முதல் 
சுவர் ஏ அலகு உயரமுடையதாயும் எறிதான த்திலிருந்து ம் அலகு 

தொலைவிலுமுள்ளது. இரண்டாவது சுவர் $ அலகு உயர 
முடையதாகவும் ஏறிதானத்திலருந்து ம அலகு தொலைவிலுமுள் 

ளது. பந்தின்பாதை இரு சுவர்களுக்கும் நேர்க்குத்தான தளத் 
தில் அமையுமாயின் கிடைத்தளத்தில் பந்தின் நெடுக்கத்தைக் 

(கிடைவீச்சு) கணக்கிடுக. எறிகோணம் 18-58 ஐ விட அதிக 

மானது எனக் காட்டுக, (மதுரை பி. எஸ்ஸி 1978 ஏப்.) 

தீர்வு: பந்தின் இயக்கப் பாதையின் சமன்பாடு வருமாறு ₹ 

= a On ce y = x tanx 2 cost a. 

இரு சுவர்களின் உச்சிகளின் அச்சுத் தூரங்கள் முறையே 
(2), (2ம்) ஆகும், இவற்றை மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் 
பிரதியிடவும், 

த் 

சால திற டை வெலிய 
5 2 u* cos? & 

3 

b = atan ee ee 
% 2 u® cos* & 

Qidurgg tanx = x, 8 2 3. என்றும் 
2u* cos? « 

பிரதியிடுக.
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a=bx-—bD'Y, 

b=ax—a'Y 

என்ற சமன்பாடுகள் கிடைக்கின்றன. 

அதாவது, &-- 57 - = த 

  

  

  

214 8116 008 4 

8 

sin & 200854:   

= Xe — 

சிரஸா ஸ். 
ab “ats 

a+ab+ bh 

a+b 

a’ + ab + 5? 

ab 

॥
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a = bs 

ab (a~b) 
  

_ (a—b3) + 8ab(a—b) 
~ ab (a—~ b) 

(a—6)° 
= 8 

நச 

௯. ஒரு நேரெண் -- 8, ஏனெனில் ஈ, ம் என்பன 

GC BG pein eer 

., tan > 3 

அல்லது), 6 ர்க 1 3. 

மாதிரி 72. ஒரு துகள் புவியீர்ப்பின்கீழ் ॥ திசைவேகத் 

துடன் கிடைத்தளத்துடன் ௨ கோணத்தில் எறியப்படுகிறது. 

[ நேரத்தில் அதன் இயக்கத் திசையின் விலக்கம் (Deviation) D 

என்பது 

on BD = gt cos 4 

ut — gt sing 
  

  

என்று காட்டுக. 

Sty: / நேரத்தில் கிடைத்தளத்துடன் துகளின் இயக்கத் 
திசையின் சாய்வு 9 எனில், 

  

D=(«— @) 

ஆகும். 

‘ usin & —gt த 
a, tan 9 - _.“₹.. என் வோம், ஆனால், ன று அறி 

srenGai, tan D = tan (x — @) 

_tane — tané 

1 + tang tand 

sin € u sine — gt 
cos & u COS € 

~ பூர் 8 using —gt 

cos €. ucos «
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(4 9104-0 மீற 6-1 21) 008 4. 

u cos* % + 4 sin® x—gt sin < 

gtcos x 

u— gtsin « 

மாதிரி 73. இரு பொருட்கள் ஒரே புள்ளியிலிருந்து, ஒரே 
திசை வேகத்துடன், கிடைத்தளத்துடன் xX, § கோணங்களில் 

எறிபுள்ளி வழிக் கிடைத்தளத்திலுள்ள ஒரு குறியை நோக்கி 

எறியப்படுகின்றன. முதல் பொருள் குறியிலிருந்து % அடிதூரம் 
முன்னாலும், இரண்டாவது பொருள் குறிக்கு அப்பால் ந அடி 

தூரத்திலும் விழுகின்றன. அதே எறிவேகத்துடன் குறியில் 

சரியாக விழுமாறு எறிய வேண்டிய எறிகோணம் ரி எனில், 

(x + y) sin 26 = xsin 28 = ysin2« 

என்று நிறுவுக. (சென்னை பி. எஸ்ஸி 1965 ஏப்.) 

தீர்வு ௨ எறிவேகம் 8 என்றும், எறிபுள்ளியிலிருந்து குறியின் 
தூரம் 2 என்றும் கொள்க, எனவே, X, f, 8 ஆகிய எறி 

கோணங்களில் எறியப்படும்போது தாண்டப்படுகின்ற வீச்சுகள் 

முறையே (2-0), (2 -- 2), 2 ஆகும். 

  °° 2-x= ur Brel Beg eae eve (1) ் 

Gp ye LE ட ட (2) 
g 

௬ உ ப ன (3) 
g 

(1), (8) ஆகியவற்றிலிருந்து, 

ee டண ணு we (4) 
g 

(2), (8) ஆகியவற்றிலிருந்து , 

y= “ Gin 28 —sin 20) = (8) 
ச 

3. _ sin 24 — sin 2¢ 

y sin 28 — sin 20 

குறுக்கே பெருக்கிச் சுருக்கவும். 

8/0 நீ --றநு்ற2₹ - (24-09 510 29.
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மாதிரி 74. ஓரே திசைவேகத்துடன் இரு வெவ்வேறு 

கோணங்களில் ஏறியப்படும் ஒரு பொருள் ஒரு கிடைவீச்சுத் 

தூரத்தைக் கடப்பதாகக் காணப்பட்டுள்ளது. சாத்தியமான 

இவ்விரு பாதைகளிலும், t,o என்பன பறப்பு நேரங்கள், 4) 7” 
என்பன மீப்பெரு உயரங்க ளெனில் , 

R= $gtt=4 நர் என்று காட்டுக. 

தீர்வு: எறிவேகம் ர என்றும், £ என்னும் ஒரே கிடை 

வீச்சைக் கொடுக்கக்கூடிய இரு எறிகோணங்கள் ஷீ) 1 

என்றும் கொள்க. 

wsin2<* ரூஹ்" 
R=   

சீ 8 

2u sin x* ge 2u sing’ _ 2u sin (90°—«) 

சீ சீ சீ 

2u cos 4 

7 8 

By 2usin & 2ucos 4 

ச ச 

2u? sin 4 00884 

8 

  

  

ai 
= u’sin2 < _ p 

8 

u’ sin? & | hi = u® sin? ஏ 

2g 7 தே 
_ usin? (90° — &) 200884 

2g 2¢ 

மேலும், A= 

  

ட ut sin? & cos? 

407 
  

டத ட 122 810% 008 4 

2g 
es _ 2x? sin € cose _ uv? sin 2 « =R 

8 2 
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மாதிரி 75. ஒரு மரத்தின் உச்சியிலிருக்கும் ஒரு 
பறவையைக் தாக்கி, அதன் பின்னர் தரையிலிருந்து மரத்தின் 

உயரத்தைப்போல் இருமடங்கு உயரத்தை அடையுமாறு தரை 

யிலிருந்து ஒரு கல் எறியப்படுகிறது. ஆனால் கல் எறியப்பட்ட 
கணத்திலேயே பறவை கிடைத்திசையில் பறந்து விடுகிறது. 

கல்லானது மேலே சென்று கீழே இறங்கும் பாதையில் 

பறவையைத் தாக்க வேண்டுமானால் கல், பறவை ஆகியவற்றின் 

கிடைவீசைகளின் விகிதம் ,£2 4 1 : 2 என்று காட்டுக. 

தீர்வு ௨ மரத்தின் உயரம் / என்க. கல்லின் எறிவேகம் ம 

என்றும், எறிகோணம் ஃ என்றும் கொள்க, எனவே, கல்லின் 

கிடைவேகம் 4 ௦08 % ஆகும். 

கல் செல்லும் மீப்பெரு உயரம் 8 ஆகும். 

u® sin? & 
2g = 2h 

BROS, ui sin’x = 4gh, 

usinx = 2A gh. 

கல் மரத்தின் உச்சியை அடையும்போது நேரம் / என்க. 

 hA=usinx t— 2 தர 

=2 J ght—i gt 

“. gtt—4A ght+2h=0O we awe CY 

Aas: -@ge ஒரு இருபடிச் சமன்பாடு ஆகையால், t,, t, 
ஆகிய இரு மூலங்கள் உண்டு. t, <b woe, t, THUG so 
உயரே செல்லும் பாதையில் மரத்தின் உச்சியை அடையும் 
மேநரத்தையும் /, என்பது கல் கீழே இறங்கும்போது பறவையைத் 
தாக்கும் நேரத்தையும் குறிக்கும். பறவையின் கிடைவேகம் 

உ எனில், /, நேரத்தில் பறவை செல்லும் கிடைத்தூரம் 91, ஆகும் 

ஆனால், இக்கிடைத் தூரமானது (8-0) நேரத்தில் கல் 
சென்றுள்ள கிடைத்தூரத்திற்குச் சமமாகும். கல்லின் கிடை 
வேகம் 4 00௦5 % ஆகையால், 

vt, = (ucos &) (t, — 4) 

u cos 4 t, 
y ty— ர 
  அல்லது)
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சமன்பாடு (1) இலிருந்து, 

pa AN ght N 16-82 = Sh*t 

_4 Spt 2NB NG 

ha dT வ (VE +1) 

  

  

க தவை நவ 5/7 (2) 

Hh டத 
* yee 2 

ஈவ கல்லின் கிடைவேகம் 30084 
அதாவது, பறவையின் கிடைவேகம் v 

ர ர ரர   
tp—t, த 

மாதிரி 76. கடற்கரையில் நீர்மட்டத்திலிருந்து ஒரு துப் 
பாக்கி கடலை நோக்கிச் சுடப்படுகிறது. பின்னர் அது % அடி 
உயரமுள்ள ஒரு தாங்கியின்மேல் ஏற்றி வைக்கப்பட்டு அதே 
ஏற்றக்கோணம் 4-இல் கடலை நோக்கிச் சுடப்படுகிறது. எறி 
வேகம் ]* எனில் , இப்போதைய கிடைவீச்சு முந்திய கிடைவீச் 

் ௨0 2eh \s : 5 சைப்போல் ; (1 = ante Sint =) I 1 மடங்கு அதிகமென்று 

காட்டுக. 

தீர்வு£ 

முந்திய கிடைவீச்சு 8, என்றும் பிந்திய கிடைனீச்சு Re 
என்றும் கொள்க.
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_ V" sin 2 4 
R, ன் 

பிந்திய வீச்சின்போது / உயரத்திலிருந்து துப்பாக்கி வெடிக்கப் 
படுகிறது. துப்பாக்கி முனையை ஆதியாகவும், அம்முனை வழிக் 
கிடைக்கோடு, நிலைக்குத்துக்கோடு ஆகியவற்றை %, ற அச்சுக் 
களாகவும் கொண்டால், துப்பாக்கிக் குண்டின் பாதையின் 
சமன்பாடு 

ப டு 
2 V* cos? « 

ஆகும். குண்டு கடலில் விழுமிடம் (%, --4) ஆகும். 

[இட்டு 
2 V* cos? & 

y=xtan«< 

, —h=R, tan <x — 

அல்லது, ௪83-210 400864 R, —2 Vihcos*< = 0. 

  உட 287104 0064 3 V4 V4 sin*& cos*& +8V* gh 0084 
2 3 ௪ 

தேரடையாளத்தை எடுத்துக் கொள்க, 

  

  

் 2 gh 
v’ sin 2 & + 4 V4 sin*& cos*« (1 + wars! 

: _ V* sin? & ~ R= ae 

Vi sin 2 « + 2 V* sin « cos « af (+ mix) 
V* sin? & 

  

22 

_ Visin2 « [1+ eft? ee | 

ட 2¢ V* sin? « 

ot (+ pate) | 
ane [i+ Tee | 

-al / (1+ pe) -1] 4



238 அடிப்படை. இயந்திரவியல் 

மாதிரி 77. 0 எனும் புள்ளியிலிருந்து நிஸ்த்தளத்தில் 
எல்லாத் திசைகளிலும் / திசைவேகத்துடன் எறியப்படுகின் றன. 

அவற்றின் 

(1) பரவளைவுப் பாதைகளின் குவியங்கள் எனும் ஆர 

முடைய வட்டத்தில் அமையுமெனவும் 

(2) அவற்றிற்குப் பொதுவாக இயக்குவரை உண்டென 
3 

வும், து 0-வுக்கு மேல் கா உயரத்தில் உள்ள கிடைக் 

கேர்டெனவும் நிறுவுக. 

(மதுரை பி,எஸ்ஸி. 1972 செப்.) 

தீர்வு: ஒரு துகளின் எறிகோணம் உ, என்க. இத்துகளின் 
பாவள்ைவுப் பாதையின் குவியம் 

கிர 7 2g 

ஆகும். எனவே, 5-இலிருந்து 0-வழிக் கிடைக்கோட்டிற்கு SM 
என்னும் செங்குத்துக்கோடு வரைந்தால், 

Sea ( sin 2X, 47008 0) 

a: 
OM = * sin 20, 2 SMS = = M8 2% 

2g 
ஆகும். 85 ஒரு நேர்கோண முக்கோணமாகையால், 

OS? = O}\!? + MS? 

u‘ sin? 2 x, u‘ cos? 2X, 

407 ட 4g 

ut 
= ag 

2 

OS = ee - ஒரு மாறிலி. ஏனெனில் ௨ ஒரு மாறிலி. 

எல்லாப் ப 
u? 

௪. OS = 28 ஆரையாகவும் கொண்ட ஒரு வட்டத்தில் அமையும், 

ரவளைவுகளின் குவியங்களும் 0-ஐஜ மையமாகவும், 

  

மேற்கண்ட பரவகைவின் இயக்குவரையின் சமன்பாடு 
u? 

Y & Be ஆகும், இச்சமன்பாடு 4-ஐச் சாராதிருப்பதால்,
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எல்லாப் பரவளைவுப் பாதைகளுக்கும் இதுவே இயக்குவரை 
a 

யாகும். மேலும் இப்போது இயக்குவரை a உயரத்திலுள்ள 

கிடைக்கோடு என்றும் காண்கிரரம். 

பயிற்சி 8 

1. ஒருமனிதன் 25 அடி உயரமுள்ள ஒரு மரத்தின் அடியி 

லிருந்து 70 அடி தூரத்திலிருந்து அம்மரத்தின் உச்சியை 
உராய்ந்து கொண்டு செல்லுமாறு ஒரு கல்லை எறிகிறான். எறி 

திசை கிடைத்தளத்துடன் 45” கோணத்திலிருந்தால் கல்லின் 

மேவேகத்தைக் காண்க. 

2. 18 அடி உயரத்தையுடைய ஒரு வெற்றித் தானத்திற்கு 
4 கெஜங்களுக்கு முன்னாலிருந்து உதைக்கப்படும் ஒரு பந்து 

வெற்றித் தானத்தின் மேழ்கம்பத்தைக் கீழ்ப்புறமாக உராய்ந்து 

கொண்டு சென்று வெற்றித் தானத்திற்கு 2 கெஜங்களுக்குப் 

பின்னால் போய்விழுகிறது. பந்தின் இயக்கப்பாதை வெற்றித் 

தானத்திற்கு நிலைக்குத்தாகயிருந்தால் பந்தின் எறிவேகத்தைக் 

காண்க, 

9. கிடைத்தளத்தில் 200 அடி வீச்சு பெறவேண்டுமாயின் 

எறிபொருள் எறியப்பட வேண்டிய மீச்சிறு திசைவேகத்தைக் 

காண்க, 

4, 50 கெஜத் தூரத்திலுள்ள 75அடி உயரச் சுவரின் 

உச்சியை உராய்ந்து கொண்டு கிடைத்திசையில் செல்லுமாறு 

எறியப்படவேண்டிய ஒரு குண்டின் திசைவேகம், திசை 

ஆகியவற்றைக் காண்க. 

5, ஒரு வட்டமான தொட்டியின் நடுவிலுள்ள நீருற்று 

2.18 மீட்டர் உயரத்திலிருத்து எல்லாத் திசைகளிலும் 

5900 செ.மீ./[வி. திசைவேகத்துடன் நீரைப் பாய்ச்சுகிறது. 

எல்லா நீரும் தொட்டியினுள்ளேயே விழவேண்டுமாயின் 

தொட்டியின் குறைந்த பட்ச விட்டம் எவ்வளவு இருக்க 

வேண்டும் ? 

6. ஒரு எறிபொருளின் மீப்பெருக் கிடை வீச்சு £ எனில், 

எறிபொருள் செல்லக்கூடிய மீப்பெரு உயரம் 4 என்று காட்டு.
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ஒரு பையன் ஒரு கிரிக்கெட் பந்தை எறியக்கூடிய மிகப் 
பெரிய கிடைத்தூரம் 48 கெஜம். பந்து காற்று மண்டலத்தி 
லிருந்த நேரம் எவ்வளவு ? பந்து அடைந்த மிகப் பெரிய உயரம் 
என்ன? 

7. மீப்பெரு உயரத்திலிருக்கும்போது ஓர் எறிபொருளின் 
திசைவேகம், அவ்வுயரத்தில் பாதியளவு உயரத்திலிருக்கும் 

போதுள்ள திசைவேகத்தைப்போல் /F மடங்கு எனில், 

எறிகோணம் 60 என்று காட்டு. 

8. ஒரு எறிபொருள் எறியப்பட்ட நேரத்திற்கு இரண்டு 
வினாடிகட்குப்பின் கிடைத்தளத்துடன் 80 சாய்வில் சென்று 

கொண்டிருக்கிறது ழ மேலும் ஒரு வினாடிகட்குப்பின் ௮து 
கிடைத் திசையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. அதன் எறி 
வேகத்தின் அளவு, திசை ஆகியவற்றைக் காண்க. 

9. 2 என்னும் புள்ளியிலிருந்து கிடைத்தள, நிலக்குத்துத் 
தூரங்கள் முறையே 24 அடி, 7 அடியுள்ள 0 என்னும் புள்ளி 
வழியே செல்லுமாறு ஒரு பந்து எறியப்படக்கூடிய மிகக் குறைந்த 
பட்ட திசைவேகத்தையும், அந்த வேகத்துடன் யிலிருந்து 
0 வரை செல்வதற்காகும் நேரத்தையும் காண்க, 

10. தரையிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து 120 அடி தூரத்தி 
லுள்ள 50 அடி. உயரச்சுவரின் மேலே செல்லுமாறு ஒரு பந்தை 
எறிய வேண்டிய மிகக் குறைந்த வேகமானது அப்பந்து 90அடி 
உயரத்திலிருந்து கீழே விழும்போது பெறக்கூடிய வேகத்திற்குச் 
சமமாயிருக்குமென்றும், ௮க் குறைந்தபட்ச வேகத்தின் எறி 
Gan ents tan~ (S) என்று காட்டு. 

11. எறிபுள்ளியிலிருந்து 50 கெஜத் தூரத்திலுள்ள 75 அடி 
உயரச்சுவரின் உச்சியை உராய்ந்து கொண்டு செல்லுமாறு ஒரு 
குண்டு வீசப்படவேண்டுமாயின் அதன் எறிவேகம், எறி 
கோணம் ஆதியவற்றைக் காண்க, 

12. 100 அடி/வி. திசைவேகத்துடன் கிடைத்தளத்துடன் 
3, டட - | 

(811 -- சாய்வில் எறியப்படும் ஒருதுகள் எறிபுள்ளியிலிருந்து 
840 அடி தூரத்திலுள்ள 96 அடி உயரச் சுவரை உராய்ந்து 
செல்லுமென்று காட்டு,



எறிபொருட்கள் 241 

19. எறிபுள்ளியிலிருந்து 16 அடி. தூரத்திலுள்ள 12 அடி 

உயரச் சுவரின் உச்சியை உராய்ந்து கொண்டு செல்லுமாறு ஒரு 

பந்து எறியப்படுகிறது. பந்தின் கிடைத்திசை வேகமானது 

எறிபுள்ளியிலிருந்து சுவரின் கிடைத் தூரத்திற்குச் சமமான 

தூரத்திற்கு ஓய்விலிருந்து கீழே விழும்போது அது பெறக்கூடிய 
வேகத்திற்குச் சமமாகுமெனில் அப்பந்து சுவருக்குப்பின்னால் 

48அடி தூரத்திற்குச் சென்று விழுமென்று காட்டு, 

14. ஒரு போர் விமானம் 1200 அடி உயரத்தில் ?2மை/ 

மணி திசைவேகத்துடன் ஒரு கிடைக்கோட்டின் வழியாகப் 

பறந்து கொண்டிருக்கிறது. தரையிலுள்ள ஓர் இடத்தில் விழு 

மாறு ஒரு குண்டு எவ்வளவு கிடைத் தூரத்திற்கு முன்னால் 
போடப்பட வேண்டுமென்று காண்க. 

15. 200 அடி உயரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியி 

லிருந்து 45 ஏற்றக் கோணத்தில் 96 அடி/வி. வேகத்துடன் ஒரு 
பந்து வீசப்படுகிறது. கோபுரத்தின் அடியிலிருந்து எவ்வளவு 
தூரத்தில் பந்து தரையில் விழுமென்று காண்க. 

16. ஒரு எறிபொருள் அதன் மீப்பெரு உயரத்தில் $ பாக 

உயரத்திலிருக்கும்போது அதன்வேகம் அது மீப்பெரு உயரத்தி 

2 
லிருக்கும்போது பெற்றுள்ள உயரத்தைப்போல் த மடங்கு 

எனில் எறிகோணம் 910-" (7) என்று காட்டு. 
J 8 

17. தரையிலுள்ள ஒரே புள்ளியிலிருந்து ஒரே சமயத்தில் 

இரு கற்கள் கிடைத்தளத்துடன் 4, 8 கோணங்களில் ஒரு 

கோபுரத்தை நோக்கி வீசப்படுகின்றன. முதல் கல் கோபுரத் 

தின் உச்சியில் போய் விழும்போது இரண்டாவது கல் கோபுரத் 

தின் அடியில் போய் விழுகிறது. எறிபுள்ளியில் கோபுரம் தாங்கும் 

கோணம் 9 எனில், 

1 ரி -(ற$ - (08 

என்று காட்டு. 

18. u எறிவேகத்துடன் & எறிகோணத்தில் ஒரு எறி 

பொருள் வீசப்படுகிறது. கிடைவீச்சு &, பறப்பு நேரம் 7" எனில் 
a T = . 

tan < அ என்று காட்டு. 

16
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19. ஒரு எறிபொருளின் கிடைவீச்சு £ ; அதன் மீப்பெரு 
ன் a 2 R . 

உயரம் 4. தொடக்கவேகம் ர எனில், oF =h-+ 6h என்று 

காட்டு, 

20, 12 அடி நீள அடிப்பக்கம் 20 கிடையாகவும், தரையி 
லிருந்து 16 அடி உயரத்திலிருக்குமாறு நிலைக்குத்தாக வைக்கப் 

பட்டுள்ள 480 என்னும் ஒரு இருசமபக்க முக்கோணத்தின் 

மூன்று முனைகளையும் உராய்ந்துகொண்டு செல்லுமாறு தரையி 

லிருந்து ஒரு துகள் எறியப்படுகிறது. முனை 4-யான்து BC-56 
மேலே 9 அடி உயரத்திலிருந்தால், தரையின் மேல் துகளின் 
வீச்சைக் காண்க. 

21. அடிப்பக்கம் கிடையாகயிருக்குமாறு நிலைத்தளத்தில் 
வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு முக்கோணத்தின் அடிபக்க முனைகளுள் 

ஒன்றிலிருந்து எறியப்படும் ஒரு துகள் முக்கோணத்தின் 
உச்சியை உராய்ந்து கொண்டு மறுமுனையில் போய் விழுகிறது 
முக்கோணத்தின் அடிக் கோணங்கள் 9, ழ் ஆகும், எறிகோணம் 
௩ எனில், 

tan < = tan@ + tang 
என்று காட்டு. 

22. எறிபுள்ளி வழிக் கிடைத்தளத்தில் வீச்சு மிகப் 

பெரிதாகயிருக்குமாறு ஒரு துகள் புவியீர்ப்பின்கீழ் உ திசை 

வேகத்துடன் எறியப்படுகிறது. எறிபுள்ளிக்குக் கீழே ம் ஆழத் 

திலுள்ள கிடைத்தளத்தில் அதன் வீச்சு 
ச வீ 

ag 
என்று காட்டுக. (மதுரை பி.எஸ்ஸி 1969 செப்.) 

23. 4,B ஆகிய இரு புள்ளிகளின் கிடைமடங்களுக் 
கிடையேயுள்ள நிலைத்தூரம் / எனில், 4-யின் வீச்சுக்குள் சரியாக 
£.யுருக்குமாறு 4-யிலிருந்து எறியப்படும் ஒரு பொருளின் எறி 
வேகம் £-யானது 4-க்கு மேலே அல்லது கீழே இருப்பதற்கேற்ப 
v B(ABEN என்று காட்டுக. 

(சென்னை பி. எஸ்ஸி. 19689 செப்.) 

24. இரு துகள் ஒரே புள்ளியிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் ஒரே நிலைத்தளத்தில் எறியப்படுகின்றன. அவற்றின் இயக்கத்தின் 
போது எந்த நேரத்திலும் அவற்றின் லைகளைச் சேர்க்கும் நேர்
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கோடு கிடைத்திசையுடன் ஒரு மாரறுக் கோணத்தையுண்டு 

பண்ணுமென்று காட்டு. 

25. ஒரு துகள் ப திசைவேகத்துடன் எறியப்படுகிறது, 
அது அடைந்துள்ள மீப்பெரு உயரம் 77 எனில், எறிபுள்ளி வழிக் 

கிடைத்தளத்தில் அதன் வீச்சு 4 வ் H (= _ர ] என்து 
28 

காட்டு. 

26. கிடைத்தளத்துடன் ர கோணத்திலுள்ள ஒரு திசை 
யில் ஒரு துகள் எறியப்படுகின்றது. எறிபுள்ளி வழியே செல்லும் 

கிடைத்தள, நிலைக்குத்து அச்சுக்களைக் குறித்து (2, ந), 6, 72) 
என்னும் புள்ளிகள் வழியே அத்துகள் சென்றால், 

றிட %ட்றித என்று நிறுவுக, 

X, Xq (% — 260) 

27. ஒன்றுக்கொன்று 28 தூரத்திலுள்ள இரு சம உயரச் 

சுவர்களின் உச்சிகளை உராய்ந்து செல்லுமாறு 8 / Gg Hoe 

வேகத்துடன் ஒரு துகள் எறியப்படுகிறது. துகளின் பாதை 
யின் செவ்வகலம் 2ர என்றும், இரு சுவர்களுக்குமிடையேயுள்ள 

தூரத்தைக் கடக்கும் நேரம் 2 வீச என்றும் காட்டுக. 
கீ 

480 9 - 

28. ஒன்றுக்கொன்று 2₹ தூரத்திலுள்ள £॥ உயரமுடைய 

இரு சம உயரச் சுவர்களை உராய்ந்து செல்லுமாறு கிடைத்தளத் 

துடன் 4 கோணத்தில் ஒரு பொருள் எறியப்படுகிறது. 

கிடைவீச்சு 2a cot ல். என்று காட்டு. 

29. தரையிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து எறியப்படும் ஒரு 

பொருள் எறி புள்ளியிலிருந்து ச தூரத்திலுள்ள % உயரச் சுவரின் 
உச்சியை உராய்ந்து செல்கிறது. கிடைவீச்சு £ எனில் எறி 

Rh 
கோணம் X roerug tanXx = a(R—a ன! என்னும் தொடர்பின் 

மூலம் தரப்படுமென்று காட்டு. 

80, ஒரு சுவரின் அடியிலிருந்து % தூரத்திலுள்ள ஒரு புள்ளி 
யிலிருந்து ஒரு பொருள் 45” ஏற்றக் கோணத்தில் எறியப்படு 
கிறது. அது சுவரின் உச்சியை உராய்ந்து சென்று சுவருக்குப் 

பின்னால் ந தூரத்தில் தரையில் விழுகிறது. சுவரின் உயரம் 

xy 5 அரி என்று காட்டு.  
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91. சமதளத்திற்கு மேலே / உயரத்திலுள்ள ஒரு புள்ளி 

யிலிருந்து ஒரு துகள் புவியீர்ப்பின் கீழ் / 2 ரச திசை வேகத் 

துடன் எறியப்படுகிறது. சமதளத்தில் வீச்சு மீப்பெரிதாக 

யிருக்க வேண்டுமாயின் எறிகோணம் 4 என்பது (83 4- na 

என்ற தொடர்பின் மூலம் தரப்படுமென்றும், சமதளத்தில் மீப் 
பெரு வீச்சு 2 / ர (2-- 6) என்று காட்டுக. 

(சென்னை பி.எஸ்ஸி 1970 ஏப்.) 

92. ஒரு பொருள் 4 உயரத்திலிருந்து கீழே விழும்போது 

பெறக்கூடிய திசைவேகத்துடன் /7 உயரமுள்ள ஒரு கோட்டை 

யின் உச்சியிலிருந்து எறியப்படுகிறது. கோட்டையின் அடி 

வழியே செல்லும் கிடைத்தளத்தில் மீப்பெரு வீச்சு // 37 (5 

என்றும், இவ்வீச்சைக் கொடுக்கக்கூடிய எறிகோணம் 

Ath 

H+ 2h 

99. 50 அடி உயரமான சுவரின் உச்சியிலிருந்து 80” 

ஏற்றக்கோணத்தில் எறியப்படும் ஒரு பொருள் சுவரின் அடி 

வழியே செல்லும் கிடைத்தளத்தில் 45” சாய்வில் விழுகிறது? 

எறிபுள்ளியிலிருந்து கிடைத்தள த்திலுள்ள விழு புள்ளியின் இறக் 

“ஓர ன் ன 3 
கக் கோணம் (8-1 ---_.. என்று காட்டுக. 

cos   என்று காட்டுக. 

54, ஒரே புள்ளியிலிருந்து பல பொருட்கள் நிலத் தளத் 

தில் J Fgh திசைவேகத்துடன எறியப்படுகின்றன. அவற் 

நின் பாதைகளின் உச்சிகளின் நியமப்பாதை 3-4) -)-0 

என்னும் நீள்வட்டமென்று காட்டு. 

95. தரப்பட்டுள்ள இரு புள்ளிகள் வழியே செல்லும் எல்லா 

எறி பொருட்களின் பாதைகளின் குவியங்கள் ஓர் ஆதி பரவ 
வில் (16௦1௨) அமையுமென்று காட்டுக. 

  96. ஒரே புள்ளியிலிந்து ஒரு நிலைத்தளத்தின்மேல் ------ 

(9 என்பது எறிகோணம்) என்பதற்கேற்ப மாறுபடுகின்ற திசை 

வேகத்துடன் பொருட்கள் எறியப்படுகின்றன. எறி பொருட் 

களின் பரவகவுப் பாதைகளின் உச்சிகளின் நியமப்பாதை 

x" 3. _5.. - 1 என்னும் நீள்வட்டமென்று காட்டு. 

(ae) (்ி  
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87. ஒரே புள்ளியிலிருந்து மூன்று பொருட்கள் ஒரே Ad s 
தளத்தில் 2, 1, உ என்னும் திசைவேகங்களுடன் முறையே உ, 
8, 2 எறிக்கோணங்களில் எறியப்படுகின்றன. 

2102 (8-2) , Sin2(v—«) 112 (4 4 0) 
ua + y “ர் 2 © 
  0 

எனில், அவற்றின் பாதைகளின் குவியங்கள் ஒரு நேர் கோட்டி 
லமைபுமென்று காட்டுக. 

38. ஓரே புள்ளியிலிருந்து இரு பொருட்கள் ஒரே நேர்த் 
தில் ஓரே நிலைத்தளத்தில் சமவேகங்களுடன் ஷஒ, 8 எறி 
கோணங்களுடன் எறியப்படுகின்றன. அவையிரண்டும் 

ucos (=) 

= gSin ar 

தேரத்தில் இணையான திசைகளில் செல்லுமென்றும், இந்த 

இணைத்திசையான நிலைக்குத்துடன் até சாய்விலிருக்கு 
மென்றும் காட்டுக. 

89. ஒரு எறிபொருளின் பாதையின் உக்சி எறிபுள்ளி வழிக் 
கிடைத்தளத்திற்குக் மேலே எவ்வளவு உயரத்திலிருக்கிறேதோ 

அவ்வளவு தூரத்திற்குக் கீழே அதன் குவியம் இருந்தால் எறி 
ள் 1 4 ‘ 

கோணம் & = Sin-} ( =| என்று காட்டு. 
3 

  

40. 4் உயரமுள்ள ஒரு குன்றின் உச்சியிலிருந்து  அடி/வி, 
திசை வேகத்துடன் வீசப்படும் ஒரு குண்டு, குன்றின் அடியி 
லிருந்து ரீ அடி தூரத்தில் கடலில் போய் விழுகிறது. சாத்திய 
மான பறப்பு நேரங்கள் 

தர (209) 2 ரூப 
என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலம் பெறப்படுமென்று 
காட்டுக. 

41. இரு எறிபொருட்கள் 7* எனும் ஒரே திசை வேகத் 
துடன், 4 எனும் ஒரே எறிகோணத்தில் ஒரே புள்ளியிலிருந்து 
ஒன்றன் பின் ஓன்றாக ஒரு வினாடி கால இடை வெளியில் எறியப் 
படுகின்றன. அவற்றிற் கிடையேயுள்ள கிடைத்தூர இடை
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வெளி மாறிலியாக யிருக்குமென்றும், இரண்டாவது பொருள் 
எறியப்பட்டபின் 7 வினாடி. நேரத்தில் அவற்றிற்கிடையேயுள்ள 
நிலைத்தார இடைவெளி 751 $ - சர் -- ச என்றும் காட்டுக, 

42, 2, 0 என்னுமிரு புள்ளிகள் ச இடைவெளியிலிருக் 
கின்றன. தரையிலிருந்து அவற்றின் உயரங்கள் முறையே பட 
/, ஆகும், இவ்விரு புள்ளிகள் வழியே செல்லுமாறு தரையி 
லிருந்து எறியப்படக்கூடிய மிகக் குறைந்த திசைவேகம் 

Ve@ 4h, +h) என்று காட்டு. 
43. தரப்பட்டுள்ள ஒரு கிடைவீச்சுக்கு 4, 8 என்பன 

சாத்தியமான எறிகோணங்கள் ; 7,, என்பன பறப்பு நேரங் 
கள் எனில், 

t?—t2  Sin(& — 8p) 
t*—t. ~ Sin @& + B) 

என்று காட்டு, 

44. அச்சு நிலைக்குத்தாகவுள்ள ஒரு நேர் வட்டக் கூம்பு 
வடிவத்திலுள்ள ஒரு குன்றின் அடியிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து 
எறியப்பட்ட ஒரு பொருள் குன்றின் உச்சியை உராய்ந்து 
சென்று மறுபக்கத்தில் குன்றின் அடியில் சென்று விழுகிறது. 
% என்பது குன்றுக் கூம்பின் அரையுச்சிக்கோணம், 4 என்பது 
அதன் உயரம்? ப என்பது எறிவேகம், ர் என்பது எறிகோணம் 
எனில், 

tan 6 = 2 cot 4 என்னும், 3 - சர் (2 -. $்ந்நூஷ 
என்றும் காட்டுக, 

49. தரையிலிருந்து ஒரு பொருள் / திசை வேகத்துடன் 
எறியப்படுகிறது. எறி புள்ளியிலிருந்து அதன் கிடைத்தாரங் 
கள் ஈ, 28 ஆகயிருக்கும் போது அதுர் உயரத்திலிருக்கிறது. 
ஹ்ய 2 (42 -- 915) என்று காட்டுக, 

46. ஓர் எறி பொருளின் எறிவேகம் 0 என்பது க்கு அதி 
கரிக்கப்படுவதாலும், ௦௦860% - % (௦௦4 ௦௦ x) என்ற 
தொடர்பின் மூலம் பெறப்படுகின்ற % இன் மதிப்பு அளவிற்கு 
எறிகோணம் 4 என்பது குறைக்கப்படுவதாலும் எறிபொருளின் 
மீப்பெரு உயரம் மாறுவதில்லை யென்று காட்டுக. 

47. ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஓரே வேகத்துடன் பல்வேறு 
திசைகளில் பொருட்கள் வீசப்படுகின்றன. தரப்பட்டுள்ள ஒரு
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கணத்தில் அவையெல்லாம் ஒரு வட்டத்திலிருக்குமென்று 
காட்டு, 

ஒரு சாய்தளத்தின் மேல் afée (Range on an inclined plane) 

2 0 என்னும் புள்ளியி 
லிருந்து 0 கிடைத்தளத் 

துடன் 4 கோணத்தில் / எறி 

வேகத்துடன் எறியப்படும் ஒரு 

துகள், கிடைத்தளத்துடன் 8 
கோணச் சாய்விலுள்ள OZ 
என்னும் சாய்தளத்தின் மேல் 

P என்னும் புள்ளியில் போய் 
விழுகிறது. எனவே, 02-28 
என்பது சாய்தளத்தின் மேல் 
எறி பொருளின் வீச்சு ஆகும். 

  

சாய் தளத்துடன் எறி 

Cassio சாய்வு ($-- 8) 

ஆகும். எனவே, சாய்தளத் 

திசையில், அதாவது, 02 வழியே, எறிவேகக் கூறு - 1008 

(₹- நி) சாய்தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசையில் எறிவேகக் 
கூறு - ம$81ம (4-- நீ). புவியீர்ப்பு முடுக்கம் 2 நிஸ்குத்தாகக் 
கீழ் நோக்கிச் செயல்படுமாகையால், சாய்தளத்தின் வழியே 

எறிவேகத்திற்கு எதிர் திசையில் அதன் கூறு உற 8 ஆகும் 5 
சாய்தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசையில் எறிவேகக் கூறுக்கு 

எதிர்த்திசையில் அதன் கூறு ஏ 008 8 ஆகும். 

படம் 56 

1. uty Cog (Time of Flight) 

0-விலிருந்து 72? வரை துகளின் பரப்பு நேரம் 7” என்க, இந்த 

௪ நேரத்தில் சாய்தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசையில் துகள் 

சென்றுள்ள தூரம் பூச்சியமாகும். எனவே, 

S=ut+4hat? 

என்னும் சமன்பாட்டில், 5-0) 1 - 14 ற (4 - 8); 

a= gcosf,t = ரி என்று பிரதியிடவும். 

0-81(- 8). 732008. 7. 

ன் 2u Sin (x — £) 
HOOF, T சத. க (1)
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2. சாய்தளத்தின் மேல் வீச்சு (Range up the inclined plane) 

சாய்தளத்தின் மேல் துகளின் வீச்சு £ - 02. இவ்வீச் 

சானது சாய்தளத் திசையில் எறிபொருளானது 7 நேரத்தில் 

சென்றுள்ள தூரமாகும். எனவே, 

$ி- ரர 3 ஏர 

என்னும் சமன்பாட்டில், 5-8 u=ucos(X— 8], 

2 சூ 8, 7 - 7' என்று பிரதியிடவும். 

ee R = ucos (& — £). T— 3g Sin 9. 773 

9 

. . 2 (ஒத) ் 
ஆனால், (1) இலிருந்து, 7" - ar என்றறிவோம் 

2u Sin (x = 8) fe he 

ட ததி 58597 
4 றி” (ல- த) 

g* cos” B 

“. R=ucos (X — A). 

_ 2&2? Sin (« — p) ie ae ட 

திதி. [cos (&—£). cos 8 — Sin («—f) Sin 8B] 

அடக்கி டடம தற] 
2 u? Sin (4 - 9) 008 & 

அதாவது, 84 eps ப (2) 

3. சாய்தளத்தின் மேல் மீப்பெரு வீச்சு (188நர்0பா 138026 upon 
inclined plane) 

R= 2 u? Sin (& — 8) 008 x 
~ 20085 7 

u® [Sin (2 « — f) — Sin 8] 
> ooo OO > 

g cos? B 

தரப்பட்டுள்ள ஒரு சாய்தளத்திற்கு 8 மாறிலியாகையால், 
& மீப்பெரிதாக யிருக்கவேண்டுமாயின் 81 (2 6-) மீப் பெரி 

தாக யிருக்கவேண்டும். 

& Sin (2 « — 4) = 1 Sin J 

.. மீப்பெருவீச்சு - 

  

u ; 
z cos B [1 — Sin B]
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_ u3 (1 — Sin 8) 
~ g(1 — Sin? £) 

-__ 
~ g(l + Sin A) x (8) 

குறிப்பு: சாய்தளத்தின் மேல் மீப்பெருவீச்சைத் தருகின்ற 
எறிதிசையானது நிலைக்குத்துக்கும் சாய்தளத்திற்கு மிடையே 

யுள்ள கோணத்தை இருசமக்கூறிடும் ₹ 

சாய்தளத்தின் மேல்வீச்சு மீப்பெரிதாகயிருக்கும்போது 
Sin (2 « — 8) - 1 என்று கண்டோம். 

ஃ 8k தீ 

. - 48 a im sy “த 

எறிதிசைக்கும் சாய்தளத்திற்குமிடையேயுள்ள கோணம் 

a+ fp 

= ' Hu. a taf) 

. எறிதிசையானது நிலைக்குத்துக்கும், சாய்தளத்திற்கு 
மிடைடூயயுள்ள கோணத்தின் இருசமவெட்டியாகும். 

4. சாய்தளத்திலிருந்து எறிபொருனின் மீப்பெருதூரம் 

எறிபொருளானது சாய்தளத்திலிருந்து மீப்பெரு தூரத்தி 

லிருக்கும்போது, சாய்தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசையில் 

அதன் வேகம் பூச்சியமாகிறது. 

சாய்தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசையில் இயக்கத்தைக் கருதுக, 

தொடக்க வேகம் = u Sin(< — A) 

எதிர் முடுக்கம் = g cos p 

தூரம் - செங்குத்துத் திசையில் மீப்பெரு தூரம் 
== S$ Tere. 

இறுதிவேகம் - 0
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9-4 229 என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

O = uw? Sin? (x — p) — 2 gcos B.S 

u* Sin? (& — 8) 
2g cos B 

il 

மீப்பெருதூரம் 5 - (4) 

5. சாய்தளத்தில் கீழ்முக இயக்கம் (Motion down the inclined 

plane) 

எறிபொருள் கீழ்முகமாக எறியப்படுவதால், ஈர்ப்பு முடுக்கத் 
தின் கூறுகள் எறிவேகத்தின் கூறுகளின் திசையிலேயே செயல் 
படும். ஆகவே, (1), (2), (8) ஆகிய தொடர்புகளில் ஏ க்குப் 
பதிலாக -- உ என்று பிரதியிட்டு முறையே பறப்பு நேரம், வீச்சு, 

மீப்பெரு வீச்சு ஆகியவற்றைப் பெறலாம். 

சாலிதனத்தில் கிழ்முகர் பறரிருகவம் 4 1௧௧ உ ௧௮ 
2005 8 

‘ ie ஆரு -.  2u?Sin(% + 8)cos x 
சாய்தளத்தில் கீழ்முக வீச்சு - oe cos? f 

a 

சாய்தளத்தில் கீழ்முக மீப்பெரு வீச்சு - ட கரி 

மாதிரி 78. தரப்பட்டுள்ள ஒரு திசைவேகத்துடன் ஒரு 
கிடைத்தின்மேல் மீப்பெரு விச்சு 8000 மீட்டர்கள். கிடைத் 

தளத்துடன் 80” சாய்விலுள்ள ஒரு சாய்தளத்தில் மேல்முக, கீழ் 
முக மீப்பெரு வீச்சுக்களைக் காண்க. 

தீர்வு: மீப்பெரு கிடைவீச்சு a _ 8000 மீட்டர்கள் 
w 

B = 80? சாய்தளத்தில் மேல்முக மீப்பெரு வீச்சு —g 82 

80000 
T+ Sin 80° 

= 8000 x 3 

- 2000 மீட்டர்கள் 

சாய்தளத்தில் கீழ்முக மீப்பெரு வீச்சு ன “க 

_ 8000 =i; 

= 8000 x ? 

5 6000 மீட்டர்கள்.
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மாதிரி 79. தரப்பட்டுள்ள ஒரு திசைவேகத்திற்கு 4 சாய் 
வுடைய ஒரு சாய்தளத்தில் கீழ்முக மீப்பெரு வீச்சுக்கும், கீழ் 
முக மீப்பெருவீச்சுக்கு மிடையேயுள்ள விகிதம் 1 -- 8[ற 2 
111 4 என்று காட்டுக, (மதுரை பி.எஸ்ஸி. 1969 ஏப்) 

தீர்வு: எறிவேகம் - உ என்க. 

2 

ய் தளத்தில் கீழ்முக மீப் Ge ae சாய்தள த்தி ழ்முக மீப்பெரு வீச்சு சமத் 

ப் oe ‘ ச ட வ ue 
சாய்தளத்தில் மேல்முக மீப்பெரு வீச்சு - த(ம 9௨2) 

கீழ்முக மீப்பெரு வீச்சு 1+ Sing 
மேல்முக மீப்பெரு வீச்சு 1-5 B 
  

மாதிரி 80. 4 உயரமுள்ள ஒரு குன்றின் மேல் நிற்கும் ஓர் 
எதிரியின் நிலையின் ஏற்றக்கோணம் குன்றின் அடியிலிருந்து 8 
ஆகும். எதிரியைச் சுட்டு வீழ்த்த வேண்டுமானால் துப்பாக்கிக் 

குண்டின் தொடக்க வேகம் J ச (1 -: ௦0860 ந) ஐ விடக் குறை 

யக் கூடாதென்று காட்டுக. 

தீர்வு: எதிரியின் நிலை 8 சாய்வுள்ள ஒரு சாய்தளத்தில் 
மேலிருப்பதாகக் கொள்ளலாம். எனவே, எறிபுள்ளியிலிருந்து 
எதிரியின் நிலைக்குள்ள தூரமானது சாய்தளத்தின் மீதுள்ள 

வீச்சு ஆகும். சாய்தள உயரம் $ழ ஆகையால், 

சாய்தள வீச்சு = hcosec 8. 

குண்டின் தொடக்க Garsbd u crag, rHAGaronh « 

என்றும் கொள்க. 
8 ட 

சாய்தள வீச்சு - 2 u* Sin (x — 8) cos « = 
g cos’ 8 

Bu St = is - 00560 நீ 20087] 
s gh cosec 8. 008” 8 

= oe 2 Sin (X% — 8). 008 & 

ட gh 00860 நி. 008” 8 

(24-81 B 
/, 8 ஆகியவை மாறிலியாகையால் 3 மீச்சிறிதாக யிருக்க 

வேண்டுமானால் 51 (2 4 -- 8) மீப்பெரிதாக யிருக்கவேண்டும். 

லட (2 68-42) 2 1
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gh cosec 8. 008 8 

1 — Sin 8 

gh cosec 8 (1 — Sin? 9) 

1 — Sin g 

gh cosec g (1 + Sin g) 

gh (00860 8 - 1) 

2. ம.இன் மீச்சிறு மதிப்பு - 4 சக (1 -- 00860 8) 

_ 18.இன் மீச்சிறு மதிப்பு 

|| 
॥ 

மாதிரி 81. 8 சாய்விலுள்ள ஒரு சால்தளத்தின் அடியி 
லிருந்து / திசைவேகத்துடன் கிடைத்தளத்துடன் < சோணச் 
சாய்வில் ஒரு துகள் எறியப்படுகிறது. அத்துகள் சாய் தளத்தில் 
செங்குத்தாக மோதினால், ௦08- 21800(4-- 9) என்று 

நிறுவுக. 

தீர்வு: எறிவேகம் /-வின் சாய்தளக் கூறு 9 008 (-- நீ), 

ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஈயின் eruigaé mm = —g Sin Bg. 

பறப்பு நேரம் 7'என்க. எறிபொருளானது சாய்தளத்தின் மீது 
செங்குத்தாக மோதுவதால் மோதும்போது அதன் சாய்தள 

வேகக் கூறு பூச்சியமாகிறது. 

உட ர 9-1 ர/ சமன்பாட்டிலிருந்து, 

O = ucos(x — 8) —gSin 8.7, 

. u cos (& — 9) ல் = அவயமகவையவ் பவம் யவை வபய் 
mans ச் g Sin p 

‘ _ 2u Sin (« — B) 
ஆனால் te geo B 

உ. 229810 (4--9) _ ucos(« — 8) 
க் 2008 8 ~ g Sin B 

. 2Sin(x — 8s) _ cos B 
“* cos (& — 9) Sin B 

அல்லது, 2 tan (x — 4) = cot B 

_ மாதிரி 92. கிடைத்தளத்துடன் 8 ஏற்றக் கோணத்தி 
லுள்ள ஒரு குன்றின்மேல் ஒரு குண்டு ஒ கோணத்தில் சுடப்படு 
கிறது. அக்குண்டு குன்றினக் கிடைத்தளமாகத் தாக்கினால் 
tan X = 2 tan 8 என்றும், செங்குத்தாகத் தாக்கினால் நற ஓஒ 
24 8 -- 0௦4 8 என்றும் நிறுவக.
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தீர்வு: குண்டு குன்றைக் கிடைத்திசையில் தாக்குவதால் 

நிலைக்குத்து விசை பூச்சியமாகிவிடுகிறது. எனவே, பறப்பு 

நேரம் 7' எனில், 7' நேரத்தில் நிலைக்குத்து வேகம் மறைந்து 

விடுகிறது. தொடக்கத் திசைவேகம் / எனில், தொடக்க 

நிலைகுத்து வேகம் 8 51 € ஆகும். 

O=uSin & —g.T 

u Sin 4 

8 

ஆனால், 7 என்பது 8 சாய்தளத்தின் மீதுள்ள வீச்சு. 

ஆகையால், 

  அல்லது, T= 

  

.  2u Sin (« — 8) ff. eee ம் 
2008 8 

,. தீற$ (4 - 8) _89 4 

™ g cos B — 8g 

அல்லது, 2 (81 & cos 8 — cos & Sin 8) = Sin < cos f. 

Sin < cos 8 = 2cos &. Sin 8 

அல்லது, tan € - 2180 8. 

இரண்டாவதாக, குண்டு சாய்தளத்தைச் செங்குத்தாகத் 

தாக்க வேண்டுமானால் நிபந்தனை ௦01 8 - 2 tan (4-0) என்று 

கண்டோம். 

_ tan 6 — tan p 

அதாவது, cob A = 2-7 + tan &. tan B 

* cot 6 + tan & = 2 (tan & — tan 9) 

“. tan & = 2 tan B + cot B- 

மாதிரி 83. எறிபுள்ளி வழியே செல்லும் ஒரு சாய்தளத் 

தின்மேல் ஒரு எறிபொருளின் மீப்பெரு வீச்சு அதன் பறப்பு 

நேரத்தில் ஒரு துகள் ஓய்விலிருந்து கீழே விழும் தூரத்திற்குச் 
சமம் என்று காட்டுக. 

தீர்வுஈ சாய்தளத்தின் சாய்வு 8 என்றும், எறிகோணம் 

என்று கொண்டால், 

g = > + 4 என்று நாமறிவோம்.
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, ன் 2 u Sin (ல) 
துகளின் பறப்பு நேரம் 7” -- “00. 

ஓய்விலிருந்து கீழே விழும் பொருள் 7 நேரத்தில் செல்லும் தூரம் 

டி அரும் 187 

  

04387 
4 u? Sin® (x — £) 

= 28+ எழுத 
ue 4 

= Fee 5 அற: B) 

டட 1 [1 — cos 2 (K — 9) 7, (ஆனல் = ன 1] 
g cos* g 

oy | 1 — cos ($+ B | 20) | 

oath [1-௦ (7-8) | 

  

  

  

_ 4? (1 — Sin p) 
~ g(1 — Sin? py 

- 
~ g (1 + Sin 8) 

- சாய்தளத்தின்மேல் மீப்பெரு வீச்சு. 

மாதிரி 84. கிடைத்தளத்துடன் 8 சாய்விலுள்ள ஒரு சாய் 
தளத்தின் மேலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து கிடைத்தளத்துடன் 4 
கோணத்தில் ஒரு கல் எறியப்படுகிறது. கல்லின் எறிபாதை 
சாய்தளத்தின் மீப்பெரு சரிவுக் கோட்டைக் கொண்டுள்ள 
நிலைத்தளத்திலமைந்துள்ள து. சாய் தளத்திலிருந்து மீப்பெரு 
தூரத்தில் கல்லின் பாதையிலுள்ள புள்ளியின் சாய்வுக் கோணம் 
7? எனில், 

2 tan ¥ = (0-1 (08 
என்று காட்டுக, 

தீர்வு: 22 என்பது சாய்தளத்திலிருந்து மீப்பெரு தூரத்தி 
லுள்ள புள்ளியெனில், 2-யில் கல்லின் திசை வேகம் சாய்தளத் 
திற்கு இணையான திசையில் இருக்கும். எறிபுள்ளி வழிக்கிடை,
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நிலை அச்சுக்களைக் குறித்து 72-யின் அச்சுத் தூரங்கள் (84) 

என்க. 2-யின் ஏற்றக்கோணம் 77 ஆதலின் , 

k 
tan ¥ = த aia’ w. (1) 

எறிபாதையின் சமன்பாடு, 

= _ gx y= xtanX — gor cos 4 (2) 

. gx 
we me = tan « cos" & ae (3) 

ஆனால் & என்பது பாதையிலுள்ள எந்த புள்ளியிலும் வரையப் 

படும் தொடுகோட்டின் சரிவு என்று நாமறிவோம். 2-யில் கல் 

லின் திசைவேகம் சாய்தளத்திற்கு இணையாக இருப்பதால் சயில் 

வரையப்படும் தொடுகோட்டின் சரிவு 18 8 ஆகும். 

2 _ஹ 7, 1டிர ௪6 என்று பிரதியிடவும் 

5 ton heen ae அம 
tan # = tan “ pe or (4) 

மேலும் P (hy k) கல்லின் பா தையிலிருப்பதால் (2) இலிருந்து, 

_ டச் 
a = lan ௯ 2 u® cos”? & 

ப k gh 
அல்லது, yj = 80 & BaF cos* x 

. &k 
ஆனால் y= tan ¥ 

_ gh 
. tany - tan « Bu? cos* & 

h க . 
(4) இலிருந்து aon a _ $8ற $-ரற 8 என்று பெறப்படுகிறது. 

2 நற = tan & — } (tan & — tan B) 

= $¢tan & +4 tan B 

அல்லது, 2tany = tan < -+ 180 2.



256 அடிப்படை இயந்திரவியல் 

மாதிரி 85. தரப்பட்டுள்ள ஒரு திசை வேகத்துடன் எறியப் 

படும் ஓர் எறிபொருளின் சாய்தள மீப்பெரு வீச்சு, சாய்தளத் 

தின் மேல், பாதையின் மீப்பெரு நிலைச்குத்து உயரத்தைப் 

போல் நான்கு மடங்கு என்று காட்டுக, 

தீர்வு: கிடைத்தளத் , 
துடன் சாய்தளத்தின் சாய் நனி 

வுக் கோணம் 8 என்றும், 

எறிவேகம் ,, எறிகோணம் | 6. 

₹ என்றும் கொள்க. எறி ர் இர 

பொருளின் பாதையில் £ u ¢ i 
என்னும் புள்ளியைக் ] } 
கருதுக. P-uWAgss aru 6 
தளத்திற்குச் செங்குத்தாக 
PL என்னும் செங்குத்துக் 

கோடும், சாய்தளத்தை 14 ் 
இல் வெட்டுமாறு 7/8 என் oy 
னும் நிலைக்குத்துக் கோடும் 
வரைக, படம் 57 

  ப டப்ப வு 

e உ 2ம் - சாய்தளத்திலிருந்து 72 யின் தூரம் _ 4 என்க. 

21 -- சாய்தளத்திலிருந்து 2 யின் நிலைக்குத்துத் தூரம். 
A 

மரீ - 9 என்று எளிதில் காணலாம். 

“. PM =hSec 7. 

நிலைக்குத்துயரம் 748 மீப்பெரிதாக யிருக்க வேண்டுமாயின் 
் மீப்பெரிதாக யிருக்கவேண்டும் த ஆனால், 4 மீப்பெரிதாயிருக் 
கும்போது 2 யில் வரையப்படும் தொடுகோடு சாய்தளத்திற்கு 
இணையாகயிருக்கும். ஆகவே, 4 மீப்பெரிதாகயிருக்கும்போ து, 
சாய்தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசையில் எறிபொருளின் திசை 
வேகக் கூறு பூச்சியமாகும். 

42 
என்றும், சாய்தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசைவேகக் கூறு 
uSin (x — 8) என்றும் நாமறிவோம். சாய்தளத்திலிருந்து 
செங்குத்துத் தாரம் 4 ஆக யிருக்கும் போது, செங்குத்துத் திசை 
வேகக் கூறு பூச்சியமாகும். 

சாய்தளத்தில் வீச்சு மீப்பெரிதாயிருக்கும்போது < =2= 8
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y= uw? + 2 as 

என்னும் சூத்திர த்திலிருந்து, | 
O = w Sin? (x — 8) —2 gcosgph 

_ # Sin* (« — 8) 
அல்லது, a 22009 8 

1” டட 
420058 உ சூ (< — 9) 

uw 

ததத ee a 

1 ஈ 
= பன் [1 — cos (= - 8] | 

ல டஈ B 
ஏனெனில் 4 4 A + a 

1? ட - ஜுர 1 8௨8) 

u2(1 — Sin B 
h See 8 = Ag cos? B 

_ «(1 — Sin 2) 
= 4¢€ — Sin’ f) 

wu? 

= 2 7 + Sin A) 
= 37, சாய்தளத்தின் மீப்பெரு வீச்சு 

(சாய்தளத்தின் மேல் மீப்பெரு வீச்சு நிலைக்குத்துயரம்) 
- சாய்தளத்தில் மீப்பெரு வீச்சு 

மாதிரி 86. கிடைத்தளத்துடன் 4, 8 சாய்வுகளிலுள்ள 

இரு சாய்தளங்கள் ஒரு கிடைத்தில் வெட்டுகின்றன. அவற்றின் 

dla OS Carty AGS ஈ தூரத்தில் முதல் தளத்திலுள்ள ஒரு 

புள்ளியிலிருந்து அத்தள த்திற்குச் செங்குத்தாக எறியப்படும் ஒரு 
துகள் இரண்டாவது தளத்தில் செங்குத்தாக மோதுகிறது. 

துகளின் எறிவேகம் 

sin 8 | 

என்று காட்டுக. 

17 

2 ag | 
Sin & — Sin B cos(& + 8)
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தீர்வு: 04) 08 என் 
பன 30%! எனும் கிடைத் 

தளத்துடன் 84, 8 
கோணங்களில் சாய்ந் 
குள்ள இரு சாய் தளங்கள் 

4 என்பது 04 தளத்தில் 

0-விலிருந்து ஈ தூரத்தி 
லுள்ள ஒரு புள்ளி. 4- 
ட்லிருந்து 04-க்குச் செங் 
குத்தாக ॥ திசை வேகத் 

துடன் எறியப்படும் துகள் 

0௦2 களத்தைச் செங்குத் 

  

  

படம் 58 

தாகத் தாக்குகிறது. 

477 1 08 வரைக 

4017 ஐ லம ந. 

உட கிரி 2 ரு (ர ஒல 8) = aSin (« + தி) 

4// உடன் ॥ இன் சாய்வு - AON =a7—« - 8. 

474 என்பது 01 க்குச் செங்குத்தாக யிருப்பதால், 

OB திசையில் /-வின் கூறு 

= uSin(a — & — 8) 

u Sin (& + 8) 

0£க்குச் செங்குத்துத் திசையில் /-வின் கூறு 

=ucos(r — & — 8) 

துகளானது 02 தளத்தில் செங்குத்தாக மோதுவதால், மோது 

கின்ற கணத்தில் 0ரக்கு இணையான திசையில் வேகக்கூறு 
பூச்சியமாகும். 

ஈர்ப்பு முடுக்கம் நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல்படுவ 

தால், 0 திசையில் சயின் கூறு -- 510 9 ஆகும். 

& 10/4 ர! என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

O=uSin(¢« + py)—gSing ¢ 

_ w Sin (& + P) 
~ g Sin g 

அல்லது, t
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[ நேரத்தில் துகன் அீயிலிருந்து 0ம.க்குச் செங்குத்துத் 
திசையில் சென்ற தூரம் = AN =aSin(< + 8); 4ீ£யிலிருந்து 
0க்குச் செங்குத்துத் திசையில் £யின் கூறு - 2 008 நீ$ 

0 க்குச் செங்குத்துத் திசையில் தொடக்க வேகம் 
= — cos (« + 8): 

S=ut+ at? 

என்னும் சமன்பாட்டிலிருத்து, 

a Sin (& + 8) = —ucos(& + f)-t +48 cos p 

oe. pe HSin(e +) 
MO 2 - g Sin 8 

aSin(« + 8) = —weos(« + ஒரம் 

u? Sin? (< + 8) 

  

+ 4200s f. ¢ Sin® B 

ப் —ueos(% + 8) eae B- Sin (& + 8) 

ae a z Sin 8 3g Sin® B 

க... — பு i Si ௨ ௨008 8 

= ag sme | 2 cos (« + 9), 810 8 - Sin ( நீ) ] 

a 

= igen [Sin (X-+8)- cos B—cos (<+ A). Sin 8 

— cos (« + f) Sin 8] 

u? i _ a) — 
= 2_ Sms [Sin (% + 8 8) cos (« + B) 

u? ’ ் 
= 39 sin? [Sin « Sin g. cos(« + 8)   

» 2 ag. Sin’ 8 

«« @ = Sin « — Sin B cos(x + 8) 

கதை. உண்ட... i 
ae 17 Sin « — Sin B cos (« + 8) 

  

பயிற்சி 9 

1. Ry R, என்பன ஒரு சாய்தளத்தின் மேல்முக, கீழ்முக 

. 1 1 ட ல ட ல 

மீப்பெரு வீச்சுகளெனில் 5- Pg வலப் சாய்தளத்தின் 
1 2 

சாய்வைச் சாரா மாறி என்று நிறுவுகஃ
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2. தரர்பட்ட ஒரு திசைவேகத்திற்கு, ஒரு சாய்தளத்தில் 
கீழ்முக மீப்பெரு வீச்சு மேல்முக வீச்சைப்போல் மூன்று மடங்கு 

எனில், கிடைத்தளத்துடன் தளத்தின் சாய்வு 80 என்று 

காட்டு. 

9. இல் 1 சாய்வில் 5400 அடி தூரத்திலுள்ள ஒரு குன் 

றின் உச்சியிலிருக்கும எதிரியைக் குன்றின் அடியிலிருக்கும் ஒரு 

போர்வீரன் தன் துப்பாக்கியால் சுடுகிறான் . துப்பாக்கிக் குண்டு 

கிடை த்தவத்துடன் 60” சாய்வில் சுடப்பட்டால், எதிரி சுடப்பட 

வேண்டுமானால் குன்டின் வேகம் என்னவாக யிருக்கவேண்டு 

மென்று காண்க (விடை: 860/2 அடி/வி.) 

4. லிடைத்தளத்துடன் 60” சாய்விலுள்ள ஒரு சாய்தளத் 

தின் ௨ச/யிலிருந்து ஒரு பொருள் எறியபபடுகிறது. 80” ஏற்றக் 

கோணத்தில் எறியும்போது கிடைக்கின்ற கீழ்முக வீச்சு அதே 

வேகத்துடன் 80” இறக்கக் கோணத்தில் எறியும்போது கிடைக் 
கின்ற கீழ்முக வீச்சைப்போல் இரு மடங்கு என்று காட்டுக. 

5. ு/ திசைவேகத்டன் எறியப்படும் ஒரு பொருள் எறிபுள்ளி 
வழியே கிடைத்தளத்துடன் 8 சாய்வில் செல்லும் ஒரு சாய்தளத் 

; டத ன் 2u ‘ ™ . டா. தில் செங்குத்தாக மோதுகிறது. பறப்பு நேரம் சவர 9 வமர 

2 uv? Sin 8 

g (1 + 8 Sin? g) 

புள்ளிக்குமேல் மோதுபுள்ளியின் நிலைக்குத்துயரம் > S10" 2 
g(i+32 Sin? 2) 

என்றும், சாய்தளத்தில் வீச்சு என்றும், எறி 

என்றும் காட்டுக. 

6. ஒரு குன்று கிடைத்தளத்துடன் 80” சாய்விலுள்ளது. 
குன்றின் மேல் ஒரு புள்ளியிலிருந்து இரண்டு துகள் எறியப்படு 

கின்றன $ ஒன்று 45” ஏற்றக்கோணத்திலும், மற்றது அதே 
வேகத்துடன் 4595 இறக்கக் கோணத்திலும் எறியப்பட்டால் 

அவற்றின் வீச்சுக்கள் 15 : 4 என்ற விகிதத்திலிருக்குமென்று 
காட்டு. 

7. கிடைத்தளத்துடன் 60” சாய்விலுள்ள ஒரு சாய்தளத்தி 

லிருந்து 4 செங்குத்துத் தூரத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு 
பொருள் எறியப்படுகிறது. அதன் திசை வேகத்தின் வர்க்கம் 

$88(/18- 1)ஐ விடக் குறைவாகயிருந்தால் அது அத்தளத் 
தில் செங்குத்தாக விழ முடியாதென்று காட்டு.
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8. 0 என்னும் புள்ளியிலிருந்து எறியப்படும் ஒரு துகள், 

கிடைத்தளத்துடன் & சாய்வில் 0 வழியே செல்லும் ஒரு சாய் 

தளத்தில் 0-விலிருந்து 4 தூரத்தில் செங்குத்தாக மோதுகிறது. 
பயணத்தின் போது அந்த இடத்திலிருந்து அப்பொருளின் மீப் 

பெரு தூரம் $ 8௦௦௩ % என்று காட்டு. 

9, ஓரே நிலைத்தளத்திலுள்ள இரு இணை கோடுகள் ஒவ் 

வொன்றும் கிடைக்களத்துடன் ஷ கோணச் சாய்விலுள்ளது. 

இரு கோடுகளுக்கும் நடுவிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு துகள் 
ஒரு கோட்டை உராய்ந்து சென்று அடுத்த கோட்டில் செங்குத் 

கதா5 விழுமாறு எறியப்படுகிறது. அதன் எறிதிசை ஒவ்வொரு 

நேர்கோட்டுடனும் 12௨" [ (2-1) 000 4] சாய்விலுள்ளது 

என்று காட்டுக. 

கவசப் பரவளைவு (80௭610 1௦த 320௦18) 

0 என்னும் ஓரே புள்ளியிலிருந்து ப என்னும் ஒரே வேகத் 

துடன் பல்வேறு எறிகோணங்களில் ஒரே நிலைத்தளத்தில் எண் 

ணற்ற துகள்கள் எறியப்படுகின்றன, இத்துகள்களின் எறி 

பாதைகள் யாவும் ஒரே நிலைத்தளத்திலுள்ள பரவ *வுகளாகும், 

இவற்றுள் ஒரு துகளின் எறிகோணம் ஷ எனில், எறிபுள்ளியை 

ஆதியாகவும், எறிபுள்ளி வழிக் கிடைத்தளத்தை % அச்சாகவும் 

கொண்டு அதன் பரவளைவுச் சமன்பாடு 

_ பட இட் y= xtan & Zu cos 4 

gx? 
= xtan&— த Sec? ஷு wes (1) 

இச்சமன்பாட்டில் 4 என்பது எறிபொருளுக்கேற்ப மாறுபடு 

கின்ற துணையலகு ஆகும். எனவே, இச்சமன்பாட்டை xX 

குறித்து வகையீடு செய்க. 

gx? 
O = x Sec? oa 2 Sec? x. tan & 

Sec 4 9 0 ஆகையால், அதை நீக்கிவிடலாம். 

2 

o-x—%. tan 
B 

அல்லது , நகறற ட 2 suis (2)
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சமன்பாடு (1) இலிருற்து; 
x2 

y= xtan« - Fu + tan® <) 

2 

என்று பெறுகிறோம். இதில் 68 4 - ex என்று பிரதியிடவும் 

ட்டம் (மா “3) 
நு: ஜு உழ gx 

  

_# _ 
“2g 2 

நடம் 
இற் Y= oe 

  
- — 28 (y_ #) 

g 22 

எறிபுள்ளிக்கு மேலே இயக்கு வரையின் உயரம் ர் எனில், 
ue ‘ 

h= Be ஆகும், 

உ ஏகித்று 

இச்சமன்பாடு எல்லாத் துகள்களின் பரவைவுப் பாதைகளின் 
கவச வளைவு ஆகும். ஆனால் இச்சமன்பாடு ஓரு பரவகவின் 
சமன்பாடாகையால், பரவளைவுப் பாதைகளின் கவச வளைவு 
ஆகும். இக்கவசப் பரவளைவின் அத்சு நிலைக்குத்தாகவும், 

உச்சி (0, /0 என்ற புள்ளியிலும் உள்ளன. எனவே, இக்கவசப் 

பரவச வின் உச்சி எல்லாப் பரவளைவிற்கும் பொதுவான இயக்கு 
வரையின் மேலிருக்கும். கவசப் பரவளவின் குவியமானது 

எல்லாப் பொருள்களின் எறிபுள்ளியாகும். 

இக்கவசப் பரவளைவு மற்ற எல்லாப் பரவ*வுகளையும் 

வெளிப்புறமாகத் தொடுமாகையால், எந்த எறிபொருளும் இக் 
கவசப் பரவளைவிற்கு அப்பால் செல்லமுடியாது. எனவே, ஒரு 
குறிப்பிட்ட திசையில் மீப்பெரு வீச்சு என்பது எறிபுள்ளியி
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லிருந்து மேற்கண்ட திசை இக்கவசப் பரவளைவினை ச் சந்திக்கும் 
புள்ளிவரையுள்ள தூரமேயாகும். 

மாதிரி 87. நிலைக்குத்தாக மேல் நோக்கி ஏவப்பட்ட ஒரு 
ராக்கெட் (00161) தரையிலிருந்து மேலே அதன் மீப்பெரு உயர 

மாகிய / அடி உயரத்திற்குச் சென்றதும் வெடித்துச் சிதறுகிறது. 
சிதறுண்ட ஒவ்வொரு துகளும் ௩ எனும் ஓரே வேதத்துடன் புறப் 
பட்டால், எல்லாத் துண்டுகளும் தரையை அடையும்போது 
u (x? + 2 gh)s . உட. உது எக்க ஆரையுள்ள ஒரு வட்டத்திற் குள்ளமையு 

மென்று காட்டுக, 

த ல ர ் 2u? ua 
தீர்வு ௨ கவசப் பரவளைவின் சமன்பாடு ----- (» = 

8 8 
ஆகும். தரை ம் அடி ஆழத்திலிருப்பதால், ந - -- ந ஆகும். 

எனவே, துகள் தரையைச் சந்திக்கும் புள்ளிகளின் அதிகபட்ச 

ல் = | «| 
x= ந வம் வம 

8 2௪ 
  

என்னும் சமன்பாட்டின் மூலம் தரப்படும். 

uw 

அதாவது, 23 - ன் (2-௨) 

ர u (u? + 2 ght 
அலலது, x = ~— கை 

u (u? + 2 gh)s ( த ட 
சீ 

கொண்ட ஒரு வட்டத்திற்குள்ளமையும். 

எனவே, எல்லாத்துகள்களும் ஆரையாகக் 

மாதிரி 88. ஒரு துப்பாக்கியிலிருந்து சுடப்பட்ட ஒரு 

குண்டு அதன் முனையிலிருந்து / வேகத்துடன் கிளம்புகிறது. 

% உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு ஆகாய விமானம் 
ச 1 அ வைன லல்ககம் . 

சுடப்படக்கூடிய அதிகபட்ச கிடைத்தூரம் ன Nw— 2 gh என் 

  றும், அப்போது சுப்பாக்கியின் ஏற்றக்கோணம் tan~! Vga Beh 

என்றும் காட்டுக,
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தீர்வு: துப்பாக்கி வெளிக் கிளம்பக்கூடிய எல்லாக் குண்டு 

களின் பாதைகளின் கவசப் பரவளைவுச் சமன்பாடு 

  திக (2-2 ஆகும் 
1. ள் 

ஆகாய விமானம் / உயரத்தில் பறப்பதால், ந - 4 ஆகும். 

a a a 

FE (bo) oe Om ee 
8 287) 8 

th SS. 

2 x=— Ju?—2 gh z N சீ 

எனவே, ஆகாய விமானம் சுடப்படுவதற்குச் சாத்தியமான 

அதிக பட்ச கிடைத் தூரம் = Jue — 2 gh ஆகும். 

மேலும், ஆகாய விமானம் சுடப்படும்போது, அதன் அச்சுத் 
ட் ம் u {eo 

தூரங்கள் le VuU—2 gh sh | ஆகும். இந்தப் புள்ளி 
8 

x? 

y= x tan x — #1 + tan? &) 

என்னும் பரவளைவுச் சமன்பாட்டிலிருக்கும். 

‘. படக் ஸு ௪ எ. - AS 3 Jue— 2 gh. tan x — Bat ஜ் (2 — 2 gh) 

(1 +- tan’ x) 

அல்லது, (u? — 2 gh) tan? « — 2u fy? — 2 gh tan X 

+ 13 = 0. 

HOTUT, {7/42 — 2 gh tan XK —u }* = 0: 

அல்ல tan « = — 
Ps ட விரிய gh 

Kt 2 
Nu? — 2 gh 

ஆகவே, விமானம் சுடப்படும்போது துப்பாக்கியின் ஏற்றக் 

கோணம் (௨௭ ட ஆகும். 
Nu® — 2 gh
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நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொருளைத் தாக்கும் எறிபொருள் 

மாதிரி 89. ஒரு விமானம் 4 எனும் மாறு உயர த்தில் ॥ எனும் 
மாறா வேகத்துடன் பறந்து கொண்டிருக்கிறது. கிடைத்தளத் 
துடன் & கோணத்தில் பிடிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு துப்பாக்கிக்கு 

தேராக விமானம் கடந்து செல்லும்போது துப்பாக்கி வெடிக்கப் 

பட்டு, குண்டு அதன் முனையிலிருந்து 7* வேகத்துடன் புறப் 
பட்டால், 

2 (V cos * — v) vtan*« = gh 

எனில், விமானத்தைக் குண்டு தாக்குமென்று காட்டு. 

தீர்வு: 0 என்பது 
துப்பாக்கி முனை. 04, 

என்பது துப்பாக்கி 

வெடிக்கும்போது விமா 

னம் இருந்த நிலை. விமா 
னம் 4 என்ற கிடைத் 
திசையில் பறந்து கொண் 

டிருக்கிது. இக்கிடைத் 

திசையின் உயரம் 4/4. 4 

என்பது விமானத்தின் த் 

பாதையும், குண்டின் 

பாதையும் சந்திக்கும் 

புள்ளி. துப்பாக்கிக் குண்டும், விமானமும் ஒரே நேரத்தில் 

இத்தப் புள்ளிக்கு வந்தால் குண்டு விமானத்தைத் தாக்கும், 

விமானமும் குண்டும் துப்பாக்கி வெடித்தபின் ॥ நேரத்தில் 4 

என்ற புள்ளியில் ஒருங்கே வந்து சேருவதாகக் கொள்வோம். 

துப்பாக்கிக் குண்டின் கிடைவேகம் - 1009 4. 

குண்டு / நேரத்தில் சென்ற கிடைத்தூரம் 784 - 177008 4. 7. 

விமானம் ர வேகத்துடன் ர நேரத்தில் சென்ற தூரம் - கீர 4-3 

இப்பொழுது, NA = NAg+ 404 

  

படம் 59 

க் (VcosX.t =hcotx + vt 

“. (Vcos& —v)t =hcot« 

hcot & 

anes ' = Feos x —v 

BOo, GxrG t Gos 5HDH VSin 4 வேகத்துடன் நிலக்குத் 

தாகச் சென்றுள்ள தாரம் 4 ஆகையால், 5 - ut + ய/“சூத் 

திரத்திலிருந்து
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ர் 76] ஏ. gf? 
= (VSin & — i gt) t 

4 h cot & h cot x ர [ரா ஸித்த EK) ஆல்ரகட. 
( in < — 38 a Vcos & —y 

தவ எ ட ட் த அக] h cot « 
ட 2 (V cos « — v) V cos & --3 

yang, 2(V cos « v)?=[2 V Sin x (V cos X—~v) —ghcot x] 

  

cot 4, 

= 2V cos « (Vcos & —v) — ghcot? « 

“. 2(Vcos  —v)[ Vcosx —v—Vcos &] = --ghcot? & 

அல்லது, 2(V cos K —v)v = ghcot? « 

அல்லது, 2(18008 4-9) tan? « = gh. 

enieiéa (Relative Projection) 

மாதிரி 90. ஒரு போர்க்கப்பல் உ திசை வேகத்துடன் முன் 
னோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது. கப்பலின் மேல் பின்புற 

மாக ஒரு துப்பாக்கி ௭ஷ ஏற்றக்கோணத்தில் போருத்தப்பட் 
டுள்ளது. துப்பாக்கியிலிருந்து ஒரு குண்டு துப்பாக்கியைப் 
பொறுத்து ॥ திசை வேகத்துடன் சுடப்பட்டால் அதன் வீச்சு 
8 2 Sin x (Vcosk —u) என்றும், மீப்பெரு வீச்சுக்குரிய 

ut Jes இரு 
4y 

ஏற்றக்கோணம் 0௦08-7 | என்றும் நிறுவுக. 

தீர்வு: 0 என்பது 
துப்பாக்கி முனை. OX 
திசையில் கப்பல் u 

வேகத்துடன் Oe oF MI 

கொண்டிருக்கிறது. OA 

என்பது துப்பாக்கி நீட் 
ு டிக் கொண்டிருக்கும் 

திசை. கிடைத்திசையும் 

இதன் சாய்வு &. OA 
திசையில் துப்பாக்கிக் குண்டின் வேகம் vy. எனவே, 0 
திசையில் குண்டின் வேகக் கூறு 1 008 4 ஆகும். எனவே, 
கப்பலைப் பொறுத்து 0%' திசையில் துப்பாக்கிக் குண்டின் வேகக் 
கூறு 70064 -ம) ஆகும் குண்டின் செங்குத்துத் திசை 
வேகக் கூறு 3 & ஆகும் 

    கப்பமின்லேகம் O 

படம் 60
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ட்ப 

குண்டின் கிடைவீச்சு - 2 u* Sin & cos 4 2 (சூத்திரம்) 

R= 2 (u Sin &) (cos &) 

் g 

_ 3 (நிஸக்குத்தக் கூறு) (கிடைக் கூறு) 
  

8 

_ 2vSin & (v cos & — nu) 

7 g 

= (v cos & — u) Sin x, 

2 மீப்பெரிதாகவேண்டுமானால், aR = 0. 

ae =F (v cost « — y Sin* x —u-cos x) = 0 , 

2 Y Fy cos* « —~ 9 (1 — cos* <) — u cos «] =0 

அதாவது, 2vcos?« —ucosXx —vy = 0. 

+ de> ae 
அல்லது, COSK = ut Vit + 8 

4y 

எதிரடையாளம் ஏற்றுக் கொள்ளத் தக்கதன்று. எனவே, 
72 1 Ay? 

மீப்பெரு வீச்சுக்கு ஏற்றக்கோணம் ௦௦08-1 [pea eee ] 

பயிற்சி 10 

1. தரையுடன் தொடுகையிலுள்ள ஒரு குண்டு வெடித்து, 
துகள்கள் எல்லாத் திசைகளில் 80 அடி/வினாடி வரையுள்ள 
வேகங்களில் சிதறுகின்றன. 100 அடிக்கு அப்பாலிருக்கும் ஒரு 

மனிதன் -. 2 வினாடிகட்கு ஆபத்திலிருக்கிறானென்று 

காட்டுக, 

2. சமதரையிலிருந்து 225 அடி உயரத்தில் ஒரு வெடி 
குண்டு வெடித்து, அதன் துகள் 160 அடி/வினாடி வேகத்தில் 
எல்லாத் திசைகளிலும் சிதறுகின்றன. தரையிலுள்ள ஆபத்து 
வட்டத்தின் ஆரை 1000 அடிகள் என்று காட்டு.
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8. ஒரு வட்டமான தொட்டிபின் நடுவிலுள்ள ஒரு நீரூற்றி 

லிருந்து 12 அடி/வினடி வேகத்தில் எல்லாத் திசைகளிலும் 

சிதறுகின்ற எல்லா நீர்த்துளிகளையும் பிடிக்க வேண்டுமாயின் 

தொட்டியின் ஆரை எவ்வளவு நீளமிருக்கவேண்டும். (விடை: 

4-5 அடி) 

4, ச.ஆரையுள்ள ஆரைக்கோள வடிவத்திலமைந்துள்ள 

ஒரு மலையின் உச்சியிலிருந்து V2 gh திசைவேகத்துடன் ஒரு 

குண்டு சுடப்படுகிறது. குண்டு போய் விழக் கூடிய மிகத் தொல் 

விலுள்ள புள்ளிகள் எறிபுள்ளியிலிருந்து நேர் கோட்டளவில் 

ச- பிர நாரத்திலிருக்குமென்று காட்டுக. மேலும், 

குண்டு ச ஆரையுள்ள அக்கோளத்திற்கு அப்பால் விழவேண்டு 

மாயின் கோளத்தின் மிக அதிக உயரத்திலிருந்து எறியப்படும் 

அதன் வேகம் ,/] ரச£ ஐ விடக் குறையக் கூடாதென்று Bays. 

5. ஒரு கோட்டையின் மேலும் ஒரு கப்பலிலும் போர் வீரர் 
கள் துப்பாக்கிகள் ஏந்திச் சுடுவதற்குத் தயாராக வுள்ளனர். 

துப்பாக்கிகளிலுருந்து வெளிவரும்போது குண்டுகளின் வேகம் 

V2 gh ஆகயிருக்கும். கோட்டை மேலிருக்கும் துப்பாக்கிகள் 

கப்பலுக்கு மேலே k உயரத்திலுள்ளன. கோட்டைத் துப்பாக்கி 

களின் மீப்பெரு கிடைவீச்சுகளும், கப்பல் துப்பாக்கிகளின் மீப் 
பெரு கிடைவீச்சுகளும் முறையே ச்,, எனில், 

டெ sh hoe 
de னை" 

என்று காட்டுக. 

6. ஒரு நிலைக்குத்தான சுவரிலிருந்து ச தூரத்தில் தரையில் 
BOSS வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தீயணைக்கும் கருவியிலிருந்து 
ரப்பர்க் குழாயின் மூலம் தண்ணீர் சுவரின் மேற்பரப்பின் மீது 
எல்லாத் திசைகளிலும் பீறிட்டு அடிக்கப்படுகிறது. அக்குழா 
யின் மூலம் கிடைத்தளத்தில் பீறிட்டுப் பாய்ச்சக்கூடிய மீப்பெரு 
கிடைவீச்சு 5 எனில், சுவரின் மேல் தண்ணீர் அடிக்கப்பட்ட 

‘ ., 2 — a’ = பகுதியின் பரப்பு = awuranh, 2/5—a அகலமும்   

கொண்ட ஒரு பரவளைவு என்று காட்டுக, 

₹. 4 உயரமுள்ள ஒரு கம்பத்தின் உச்சியிலுள்ள ஒரு 
பறவையின் மீது தாக்குமாறு ஒரு குண்டு 7” திசைவேகத்துடன் 
.$ ஏற்றக்கோணத்தில் சுடப்படுகிறது. இருப்பினும், துப்பாக்கி



எறிபொருட்கள் 269 

வெடித்ததும் துப்பாக்கிக்கு அப்பால் கிடைத் திசையில் ॥ திசை 
வேகத்துடன் பறந்துவிடுகிறது. (21005 8-2) (“514 4 

— ght = vV Sin & எனில், பறவையானது குண்டால் அடி 

படுவதிலிருந்து தப்ப முடியாதென்று காட்டுக, 

8. 77 திசைவேகத்துடன் 4 ஏற்றக் கோணத்தில் சுடப் 

படும் ஒரு குண்டு எறிபுள்ளி வழிக் கிடைத்தளத்திலுள்ள 2 என் 
னும புள்ளியில் போய் விழும். ஆனால் புள்ளி £ ஆனதுதுப் 

பாக்கியிலிருந்து ற திசை வேகத்துடன் பின்னோக்கிச் சென்று 

கொண்டிருந்தால் துப்பாக்கியின் ஏற்றக்கோணம் 

Sin 20 -SinQa +5? Sin 0 

என்ற தொடர்பிலிருந்து பெறப்படும் ரி என்னும் கோணத்திற்கு 

மாற்றப்படவேண்டுமென்று காட்டுக.



5. கணத்தாக்கு விசைகள் 
(Impulsive Forces) 

ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் விசையின் விஃகாவு அவ் 
விசையின் அளவை மட்டுமல்லாது, அப்பொருளின் மீது அவ் 
விசை செயல்படும் நேரத்தையும் பொருத்ததாகு மென்பது 

யாவருமறிந்த அனுபவ உண்மையாகும். ஆகவே, ஒரு விசை 
யின் தாக்கத்தினால் ஏற்படும் விசாவினை அளவிட அவ்விசை 

செயல்படும் நேரத்தையும் கருத்தீற் கொள்ளவேண்டும். இவ் 

வாறு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு விசையின் தாக்கத்தினா 
லேற்படுகின்ற விளைவை அளவிடுதலுக்குத் தாக்களவை 
(impulse) srarg Quwir. 

தாக்களவை (111186) 

2 என்னும் ஒரு மாரு விசை ஒரு பொருளின்மீது !/ நேரத் 
திற்குச் செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தால், அவ்விசை, அது 

செயல்படும் காலம் ஆகியவற்றின் பெருக்கமாகிய 77 என்பது 

விசை யின் / காலத்தின் தாக்களவை எனப்படும், இத்தாக் 
களவை பொதுவாக /என்னும் ஆங்கில எழுத்தின் மூலம் குறிப் 
பிடப்படுகின்றது. ஆகவே, 

I= Pt. 

ஆகும். விசையானது ஒரு மாறியாக யிருப்பின் தாக்களவை 

யைப் பின்வருமாறு கணக்கிடவேண்டும். 

ஒரு துகளின் மீது நேரம் ! யின்போது F எனும் ஒரு விசை 
செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பதாகக் கொள்க, st என்பது 
அந்தக் கணத்தை அடுத்துள்ள ஒரு மிகக் குறுகிய கால இடை 
வெளியெனில், இக்குறுகிய காலத்தில் விசை ஐ மாறு விசை 
யாகக் கொண்டு, அதன் தாக்களவையை 2, £ என்று கொள்ள 
லாம். எனவே, ர, நேரத்திலிருந்து 1/2 நேரம் வரை விசை 7 
செயல்மாயின், அக்கால இடைவெளியில் அதன் தாக்கள 
வையை 9/ போன்ற எண்ணற்ற குறுகிய கால இடைவெளி 
களின் தாக்களவைகளின் மொத்தமாகக் கணக்கிடலாம். 
தொகையீட்டுக் கணித முறையில் இந்த நுண்ணிய தரக்
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களவைகளின் மொத்தங்களைக் காணின், , நேரத்திலிருந்து 

தேரம் வரை செயல்படும் விசை 7”இன் தாக்களவை 

81 

I= | Fat 
fo 

ஆகும். ஆனால் நியூட்டனின் இரண்டாவது விதிப்படி, 
7 உர): பொருண்மை % முடுக்கம் என்று அறிவோம். 

; டத ஸ் 
ஆனால், ர - முடுக்கம் - ல் ஆகையால், 

‘ ty ba 

i = j im. @ at = f m dy 
dt 

th t 

BG. uy v Terug [,, /, ஆகிய நேரங்களில் துகளின் திசை 

வேகங்களெனில், 

fy 
T= ந்தி 

ty 

= MV, — MV, 

= my— mu. 

ஆனால், பொருண்மை xX திசைவேகம் - பொருளின் உந்த 

மாகையால், ஈு) 11 என்பன முறையே 7, 1, ஆகிய நேரங் 

களில் பொருளின் உந்தங்களாகும். எனவே, 11 -- ஈ/ என்பது 

அப்பொருளின் உந்தமாறுபாடு ஆகும். அதாவது) ஒரு பொரு 

ளின் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் செயல்படு 

கின்ற ஒரு விசையின் தாக்களவை யென்பது அவ்விசைத் தாக் 

கத்தின் காரணமாக அப்பொருளில் ஏற்பட்டுள்ள உந்தமாறு 

பாட்டுற்குச் சமம். இதன் காரணமாக, நியூட்டனின் இரண் 

டாவது விதியைப் பின்வருமாறு மாற்றிக் கூறலாம். 

ஒரு துகளின் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குச் செயல் 

படும் ஒரு விசையின் உந்தமாறுபாடு அவ்விசையின் தாக் 

களவைக்கு விகித சமத்திலிருப்பதோடு), அவ்விசை செயல்படும் 

திசையிலேயே ஏற்படும். 

தாக்களவை அலகுகள் 

விசை, காலம் முதலியன அஃரா-வி முறையில் முறையே 

ராத்தலி அல்லது ராத்தல் எடை, வினாடி ஆகிய அலகுகளால்
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அளவிடப்படுவதால் இதே முறையில் ரா த்தலி- வினாடி (poundal. 

Second) அல்லது ராத்தல் எடை-வினாடி (0௦00 %612/1-5600௩0) 

என்ற அலகினால் தாக்களவை அளவிடப்படுகின்றது. இதே 

போன்று செ-கி-வி முறையில் தாக்களவையின் அலகு டைன்- 

வினாடி (006-560000) அல்லது கிராம் எடை-வினாடி (0௨௦ 

weight-Second) 4@. 

sers5T&G Sloe (Impulsive Force) 

விசை, காலம் ஆகியவற்றின் பெருக்கம் (77 % 1) ஒரு முடி 
வுள்ள தொகையாக யிருக்கவேண்டுமென்ற கோட்பாட்டிற் 

கேற்ப ஒரு பொருளின் மீது மிகமிகக் குறுகிய காலத்திற்குச் 
செயல்படுகின்ற ஒரு வரையறையற்ற மிகப் பெரிய விசைக்குக் 

₹₹கணத்தாக்கு விசை?? என்று பெயர். 

ஒரு கணத்தாக்கு விசையின் தாக்குதலினால் ஒரு பொருள் 
பெறுகின்ற முடுக்கத்தை அளவிட முடியாது. ஆனால் அக்கணத் 
தாக்கு விசை செயல்படும் முன்னரும் பின்னரும் அ௮ப்பொரு 
ளின் திசைவேகத்தை அளவிட முடியுமாகையால், அக்கணத் 
தாக்கு விசையின் தாக்குதலினால் பொருளில் ஏற்படும் விளவினை 
அதன் உந்த மாறுபாட்டின் மூலம், அதாவது அதன் தாக் 
களவை மூலம் கணக்கிடலாம். இவ்வாறு, தாக்களவைகளின் 
மூலம் மட்டுமே விசாவுகள் அளவிடப்படக்கூடிய விசைகள் 
கணத்தாக்கு விசைகளாகும். ஒரு கணத்தாக்கு விசை பின் 
வரும் நான்கு சிறப்பியல்புகளைப் பெற்றிருக்கும் : 

1. அதன் அளவு (0௨21110046) மிகமிகப் பெரியது. 

அதன் செயல்படும் காலம் மிகமிகக் குறுகியது. 

அதனால் தாக்கப்படும் பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி 
புறக்கணிக்கத்தக்க அளவில் மிகச் சிறியது, 

தாக்கப்படும் பொருளில் அக்குறுகிய காலத்தில் 
ஒரு வரம்புக்குட்பட்ட திசைவேக மாறுபாடு 
ஏற்படும் 

கணத்தாக்கு விசைகளுக்குச் சில உதாரணங்கள் : 
1. “துப்பாக்கி வெடித்துக் குண்டு வெளித் தள்ளப்படுதல்'” 

துப்பாக்கி வெடிக்கும்போது உற்பத்தியாகின்ற ஏராளமான வாயுக்களின் மிக உயர்ந்த வெப்பம், அழுத்தம் ஆகியவை காரணமாகத் துப்பாக்கிக் குண்டு மிகுந்த வேகத்துடன் வெளித்
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தள்ளப்படுகிறது. இது நடைபெறும் காலம் மிகமிகக் குறுகியது 
என்பது யாவரும் அறிந்ததே. 

2. *6ஒரு இரும்புத் துண்டைச் சம்மட்டியால் அடித்தல்?? , 

பழுக்கக் காய்ச்சப்பட்ட இரும்புத் துண்டை கொல்லன் சம் 
மட்டியால் அடிப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். சம்மட்டி இரும் 

புத் துண்டின் மீது எந்த வேகத்துடன் மோதுகிறது. இரும்புத் 
துண்டு தாக்கம்படும் நேரம் மிகக் குறுகிய தென்பதும் அக்குறு 
கிய காலத்தில் இரும்புத் துண்டின் இடப்பெயர்ச்சி புறக்கணிக் 
கத்தக்க அளவில் மிகச் சிறிய தென்பதும் நாமறிந்ததே. 

9. ₹*வேகமாகச் சென்றுகொண்டிருக்கும் இரு உந்து 
வண்டிகளின் மோதுகை.23 

மிக அதிக வேகமாக எதிரெதிரே வந்து கொண்டிருக்கும் 

இரு உந்து வண்டிகள் ஒன்றின் மீதொன்று மோதும்போது 

அவற்றின் மோதுகைக் காலம் மிகமிகக் குறுகியதாகவும், அவை 
மோதுகின்ற விசை மிகமிகப் பெரிய அளவின தாகவுபிருக்கும். 

கணத்தாக்கு விசையின் வரையறை : 

ஒரு பொருளின் மீது மிகமிகக் குறுகிய காலந்திற்குச் செயல் 
பட்டு, அக்குறுகிய காலத்தில் அப்பொருளில் ஒரு முடிவுள்ள 
திசைவேக மாறுபாட்டைத் திடீரென தனது செயற்கோட்டுத் 
திசையிலேயே ஏற்படுத்தக் கூடியதும், அதே நேரத்தில் தனது 

செயல்படுபுள்ளி அதே திசையில் புறக்கணிக்கத் தக்க அளவு 

இடப்பெயர்ச்சியே ஏற்படக் கூடியதுமான ஒரு மிகப் பெரிய 

விசையே கணத்தாக்கு விசை எனப்படும். 

ஒரு கணத்தாக்கு விசையின் அளவு, அது செயல்படும் 

கரலம் ஆகியவற்றைத் தனித் தனியே அளவிட இயலாது. 
எனவேதான், கணத்தாக்கு விசைகள் அவற்றின் தாக்களவை 
களின் மூலம் அளவிடப்படுகின்றன. 

நேர்கோட்டு உந்தக் காப்புத் தத்துவம் (071101ற16 ௦7 0080778110 
of Linear Momentum) 

தரப்பட்டுள்ள ஒரு திசையில் ஒரு பொருளின் உந்த மாறு 

பாட்டு வீதம் அதே திசையில் அப்பொருளின் மீது செயல்படும் 
புறவிசைகளுக்கு விகித சமமாயிருக்குமென்பது நியூட்டனின் 

இரண்டாவது விதியாகும், எனவே, தரப்பட்டுள்ள ஒரு திசை 
யில், ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் புறவிசைகளின் கூறு 

18
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களின் இயற்கணித மொத்தம் பூச்சியமெனில், அத்திசையில் 

அப்பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதம் பூச்சியமாவதால், 

அதே திசையில் அப்பொருளின் உந்தம் ஒரு மாறிலியா யிருக் 

கும். இதுவே ஒரு தனிப் பொருளின் உந்தக் காப்புத் தத்துவ 

மாகும், 

ஆனால் பல பொருட்களடங்கிய ஒரு தொகுதியில், பொருட் 
களுக்கிடையே செயல்படும் விசைகளும் எதிர் விசைகளும் சம 
மாகவும் எதிராகவு மிருந்து ஒன்றையொன்று விளைவு நீக்கம் 
செய்துவிடுமாகையால், மேற்கண்ட தத்துவத்தை பல பொருட் 

களடங்கிய ஒரு தொகுதிக்குப் பின்வருமாறு விரிவு படுத்தலாம். 

₹:பல பொருட்களடங்கிய ஒரு தொகுதியின் மீது செயல் 
படும் புறவிசைகளின் ஏதேனுமொரு திசையில் பிரிக்கப்பட்ட 
பகுதிகளின் இயற்கணிக மொத்தம் பூச்சியமானால் அதே திசை 
யில் அத்தொகுதியின் உந்தம் ஒரு மாறிலியாக இருக்கும்??. 

எடுத்துக்காட்டுகள் 

1. துப்பாக்கி வெடியின் இயக்கம் : 

ஒரு துப்பாக்கி வெடிக்கும்போது உற்பத்தியாகின்ற வாயுக் 
களின் அழுத்தம் காரணமாகக் குண்டு மிகுந்த வேகத்துடன் 
வெளித்தள்ளப்படுகிறது. துப்பாக்கி வெடிக்கும்போது ஏற்படும் 
விசைகள் உள் விசைகளாகக் கருதப்பட வேண்டுமாதலால், 

உந்தக் காப்புத் தத்துவத்தின்படி, துப்பாக்கி, குண்டு ஆகிய 
வற்றின் மொத்த உந்தம் துப்பாக்கி வெடிப்பதற்கு முன்னரும், 
வெடித்த பின்னரும் சிமமாயிருக்க வேண்டும், வெடிப்பதற்கு 
முன்னர், துப்பாக்கியும் குண்டும் ஓய்விலிருப்பதான் அவற்றின் 
மொத்த உந்தம் பூச்சியமாகும். ஆகவே, வெடித்த பின்னரும் 
அவற்றின் மொத்த உந்தம் பூச்சியமாயிருக்க வேண்டும். 

துப்பாக்கி, குண்டு ஆகியவற்றின் பொருண்மைகள் 
முறையே ர், * என்றும், வெடித்த பின்னர் அவற்றின் திசை 

>> 
வேகங்கள் முறையே Viv என்றும் கொள்க, எனவே, உந்தக் 
காப்புத் தத்துவத்தின்படி , 

~> > 

MV +myv =0 
௫ > 

அல்லது, ve-— Fy
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அ. 

ஆகவே, துப்பாக்கியானது 57 * என்ற வேகத்துடன் பின் 

னோக்கி நகருமென்று காண்கிறோம். இதுவே, துப்பாக்கியின் 
₹ஈபின் நகர்வு?” எனப்படுகிறது. 

ஆ ஆ 

மேலும், 287” -- -- 7 ஆகையால், துப்பாக்கியின் உந்தம், 
எதிர்த் திசையில் துப்பாக்கிக் குண்டின் உந்துக்குச் ௪ம 

மென்றறிக. 

2... “இரு பொருட்களின் மோதுகை!? 

771), 1) என்னும் பொருண்மைகளுடைய 4, 8 என்னும் இரு 

பொருட்கள் ஒரு நேர்கோட்டில் ஒன்றின் மீதொன்று மோதுவ 

தாகத் கொள்வோம். இரு பொருட்களும் ஒன்றின் மீதொன்று 

தாக்குமாகையால், 7-யின் மீது 4-யின் தாக்கமும், 4-யின் மீது 

யின் எதிர்த் தாக்கமும் சமமாகும், எதிராகவுமிருக்கும், இச் 

சம எதிர்த் தாக்கப் பிரிவுகளை P,, 72% என்க, 

ஆகவே, P, = - 2) ஆகும், 

இரு பொருட்களும் மோதுவதற்கு முன்னர் அவற்றின் திசை 
வேகங்கள் முறையே ௨,, ம என்றும், மோதிய பின்னர் அவற் 

றின் திசைவேகங்கள் முறையே 7,, 1, என்றும் கொள்க. இத் 
திசைவேக மாறுபாடுகள் ஏற்படும் காலம் ர என்க, 

எனவே, 2, என்னும் விசை £-யின் மீது! நேரத்திற்குச் 
செயல்பட்டு அதன் திசை வேகத்தை 1,-இலிருந்து 9,-க்கு 
மாற்றுகிறது, எனவே, இக்காலத்தில் 2,.இன் தாக்களவை 
2, ஆகும். இவ்விசையின் காரணமாக த-யில் ஏற்பட்டுள்ள 

உந்த மாறுபாடு 8, 1, -- ௬, ௨, - Mm, (Vy — Us) BED. 

* P,t = m, (vs — 4) 

இவ்வாறே, 7, என்பதும் விசையினால் t நேரத்தில் 4-யின் மீது 

ஏற்பட்டுள்ள உந்த மாறுபாடு அவ்விசையின் தாக்களவைக்கும் 

சமமாகுமாதலால், 

2,7- ஈட, —4,) 

ஆனால், Py = 2, ஆகுமாகையால், 2,/- --2,7 அல்லது, 

P,t+P,t=0. 

m, (v2 — U2) + m, (v, — 4) = 0 

அல்லது, சரட் டு ல M, U, + Mm, uy
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மோதலுக்கு பின்னர் இரு பொருட்களின் உந்தங்களின் மொத் 
தத்துக்குச் சமமென்று காண்கிறோம். 

மாதிரி 91. 100 கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் 
8 மீட்டர் உயரத்திலிருந்து தரையில் விழுந்து பின் 4-5 மீட்டர் 
உயரத்திற்குத் துள்ளுகிறது. இம்மோதுகையின் தாக்களவை 

யைக் காண்க, பந்து தரையுடன் 415 வினாடி. நேரத்திற்குத் 
தொடுகையிலிருந்தால் கணத்தாக்கு விசையின் அளவைக் 

காண்க. 

தீர்வு; பந்து தரையில் மோதும் வேகம் ர எனில், 
9” - 2-1 28 என்னும் சூத்திரத்திலிருந்து, 

vw=0=2¢gx 8 

GOOG, youd Ng மீட்டர்/வி. 

மோதலுக்கு பின் பந்து துள்ளும் வேகம் ௨ எனில், மேற்கண்ட 
சூத்திரத்தில், £- -- உ. 9- 4:59, 0 என்று பிரதியிட, 

O=wW—2¢gx45=u7—9g 

அல்லது, / - 8/2 மீட்டர்/வி. (எதிர் திசையில்) 

8/2 மீட்டர்/வி. (கீழ் நோக்கி) 

ஃ. மோததுக்குப்பின் கீழ் நோக்கிய உந்தம் 

= mu = 100 x (--8472) 

=— 800 V/ £ கிராம்-மீட்டர்/வினாடி 

மோதலுக்கு முன் கீழ்நோக்கிய உந்தம் 

-- 100)% (4 Ng) 

- 400 / ச கிராம்-மீட்டர்/வினாடி. 

கீழ்நோக்கிய திசையில் உந்த மாறுபாடு 

- (800 / 2 - 400 ௩௪) கிராம்-மீட்./வி. 

-- 700 ச கிராம்-மீட்டர்/வி, 
ஆகவே, மோதுகையின் தாக்களவு 7 

| 700, கிராம்-மீட்டர்/வி, (அளவில்) 

70000 9 கிராம்-செ.மீ./வி. (அளவில்)
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கணத்தாக்கு விசை £ எனில், 

Pxtz=I 
என்னும் தொடரிலிருந்து, 

2 % ர - 70000 987 

ம 100 % 70000 Ng டைன்கள் 

100 % 70000 % ,/99] டைன்கள் 

{] 21 x 108 x 7109 டைன்கள். 

மாதிரி 92. அரை டன் பொருண்மையுள்ள ஒரு துப்பாக்கி 
யிலிருந்து 18 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள ஒரு குண்டு 1400 
அடி/வினாடி வேகத்தில் சுடப்படுகிறது. துப்பாக்கியின் பின் 
நகர்வு வேகம் துப்பாக்கியை 8-இல் 1 என்ற சாய்தளத்தின் 
மேல் எவ்வளவு தூரத்திற்கு இழுத்துச் செல்லும் ? 

தீர்வு 
M = துப்பாக்கியின் பொருண்மை ஈ ழடன் - 1120 ராத்தல். 

₹ - துப்பாக்கியின் பின் நகர்வு வேகம். 

1 - துப்பாக்கிக் குண்டின் பொருண்மை 

? - குண்டின் வேகம் - 1400 அடி/வி. 

உந்தக் காப்புத் தத்துவப்படி, MV = ஈறு (அளவில்) 

4. 112077- 12 ௩ 1400 

12 x 1400 
அல்லது, ௪ எரர் 

= 15 அடி /வி. 

| 

- 18 ராத்தல். 

சாய்தளத்தின் மேல் துப்பாக்கியின் 

பின் paras தொடக்க வேகம் - 18 ௮./வி. 

இறுதிவேகம் - 0 

எதிர் முடுக்கம் -- ர$1 4 

= 82% 4 = 16 அ/வி 

சாய்தளத்தின் துப்பாக்கி 

பின்நகரும் தூரம் - 8 என்க.



278 அடிப்படை இயந்திரவியல் 

2-2 

O = 15° + 2(— 16) § 

225 

5- 32 
7 அடி (தோராயமாக) 

மாதிரி 93. 250 கிலோகிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு 
குண்டு 500 மீட்டர்/வினாடி வேகத்துடன் 50 டன் பொருண்மை 
யுள்ள ஒரு துப்பாக்கியிலிருந்து சுடப்படுகிறது. துப்பாக்கியின் 
பின் நகர்வு 15டன் எடையுள்ள ஒரு மாரு விசையுடன் தடுக் 
கப்பட்டால், துப்பாக்கி பின் நகரக்கூடிய தூரமென்ன 2 

தீர்வு துப்பாக்கியின் பின் நகர்வு வேகம் ]* என்க. 

M = துப்பாக்கியின் பொருண்மை - 50 டன் (மெட்ரிக்) 

௩ 80 % 106 கிராம். 

8 - குண்டின் பொருண்மை = 850 கி.கி. 

- 250 105 கிராம். 

9 - குண்டின் வேகம் - 500 மீட்./வி. 

= 500 x [0”செ.மீ./வி. 

MV = my 

“. 50x 108 x V = 2850 x 103 x 500 x 10? 

அல்லது, V = 250 செ.மீ./வி. 

துப்பாக்கியின் பின் தகர்வு வேகத்தைத் தடை செய்யும் விசை 
யினால் ஏற்படும் எதிர்முடுக்கம் ர என்க. 

vs சீசீ 6 ரீ தடைவிசை 

50% 10₹% 7 15டன் எடை 

- 45௩106 கிராம் எடை 

௩ 18 % 106 சடைன்கள் 

. fr 15 x 108 x g 
ச் ~ 50 x 108 

3 
= 19 § 1.8. jad.’
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துப்பாக்கியின் பின் நகர்வு தூரம் 2 எனில், 

9 ம 2as, 

0 (250742 (72) 2 ॥ 
250 x 250 

68 
10 

_ 250 x 250x 10 செ.மீ, 

6 x 981 

௬ 1106 மீட்டர். (தோராயமாக) 

அல்லது) s = 

மாதிரி 54. ஒரு வழவழப்பான கிடைத்தளத்தின் மீது 
தகரக் கூடிய ஒரு வண்டியில் ஒரு துப்பாக்கி, கிடைத்தளத் 

துடன் 4 கோணச் சாய்வில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. துப்பாக்கி 

யிலிருந்து சுடப்பட்ட ஒரு குண்டு கிடைத்தளத்துடன் F 
கோணச் சாய்வில் வெளிப்படுகிறது. வண்டியுடன் துப்பாக்கி 
யின் எடை குண்டின் எடையைப் போல் ஈ மடங்கு எனில், 

tan @ = ( + —) tan « 
n 

என்று நிறுவுக. 

Sie: 48 என்பது துப்பாக்கி, 
47 என்பது துப்பாக்கி முனா வழியே 
செல்லும் கிடைமட்டம். துப்பாக்கி 
பின் நகராமலிருக்குமானால், குண்டு 
2 வழியே, அதாவது கிடைத்தளத் 

துடன் 4 கோணச் சாய்வில், செல் 
லும். ஆனால் துப்பாக்கியின் பின் 
நகர்வு வேகத்தின் காரணமாகக் 

குண்டு £ என்னும் திசையில் கிடைத் 

தளத்துடன் ர கோணச் சாய்வில் 
செல்கிறது. 8 என்பது 80 திசையில் 

குண்டின் உண்மையான வேகமென் 

றும், 77 என்பது துப்பாக்கியின் 
கிடைத்திசைப் பின் நகர்வு வேக 
மென்றும், கொள்க, u, V ஆகியவற்றின் விளைவு வேகம் ர 
எனில், *ஆனது ற திசையில் கிடைத்தளத்துடன் ர கோணச் 

சாய்விலுள்ள குண்டின் வேகமாகும். 

  

படம் 6]
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கிடையாகவும், நிலைக்குத்தாகவும் திசைவேகப் பிரிப்பு 
செய், 

vcos §@ = ucos  —V 

y Sin 6 =u Sin & 

. _ uSin & 
“ tan? © Fas Kx ற டை (1) 

ஆனால், கிடைத் திசையில் குண்டின் உந்தப் ஈ2 008 ரி mew; 
துப்பாக்கியின் உந்தம் 187” ஆகும், உந்தக் காப்புத் தத்துவப் 

ப்டி, 

MV = mv cos 0 

M=nm ஆகையால், nmV = m(ucos « —V) 

nV =ucos & —V 

அல்லது, (--1)71₹2- 4008 4 

10089 உ 
Ve= டது   

uSin & 

u cos 

n+i1 

_ (+ 1)Sin « 

— — ACOS & 

_ (A+ 

n 

(1) இலிருந்து, tan @ = 
  ucos X — 

  ) tan « 

= (1+ 5) tan « 
n 

wrAh95. m பொருண்மையுள்ள ஒரு குண்டு M 

பொருண்மையுள்ள ஒரு தகட்டில் / ஆழத்திற்குத் துளைத்துச் 
செல்கிறது. த௲கடானது தாராளமாக நகரக்கூடியதாகவும், 

சீரான தடையுண்டுபண்ணக் கூடியதாகவுமிருந்தால் குண்டு 

துளைக்கக்கூடிய ஆழம் என்று காட்டு. 
Mt 

M+m 

தீர்வு: குண்டிள் வேகம் ௨ என்றும், தகட்டின் தடை R 
என்றும் கொள்க. தகடு நகர முடியாமல் நிலையாக யிருந்தால்,
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1 ஆழத்திற்குத் துசக்கும்போது தடையினால் செய்யப்படும் 
வேலை - £ % 4 ஆனால் செய்யப்படுகின்ற வேலை இயக்க 
ஆற்றலுக்குச் சமமாகுமாகையால், 

கர ழி ல (2) 

தகடு நகரக்கூடியதா யிருக்கும்போது குண்டும் தகடும் ஒரே 
வேகத்துடன் நகரும். இப்போது வேகம் ॥ என்க, எனவே, 
உந்தக் காப்புத் தத்துவப்படி, 

  

mu = (M+ m)v (2) 

அல்லது, y= ae i sas (2) 

இப்போது குண்டு துளைக்கக்கூடிய ஆழம் % என்க. 

இப்போது தடையினால் செய்யப்படும் வேலை - 3, 

குண்டின் இயக்க ஆற்றல் - $ ஈ10” (தகட்டைத் துளைப்பதற்கு . 

முன்) 

தகட்டைத் து£க்கும்போது தகடு, குண்டு ஆகியவற்றின் 

இயக்க ஆற்றல் - 3 (மி 4-1) 17. 
இயக்க ஆற்றல் மாறுபாடு - 3 ஈறபி-.-1 (ரீ 4 m)y? 

ஆற்றல் தத்துவப்படி , 

Rx = $mu?—4(M + m) 9? 

an: ற my? 

= £mu 4 (M + m) (it +m) 

m? uw? 

M+m 

= 4 mi? [tom oe 

  ழம் 3 

  

  

னம் நனி m | 

e M+m 

Mmu ‘ =4 Win we (8) 

(8)ஐ (1) ஆல் வகுக்கவும். 
Mm wv 

R x = 2 +m 

Rt | ——— 
4 mu
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x M 

அதாவது; > Mm 
ட் Mt 

அல்லது, ர எ டன 
மாதிரி 96, தரையில் நடப்பட்டிருக்கும் 7 பொருண்மை 

யுள்ள ஒரு கம்பத்தின் உச்சியின்மீது அதற்குமேல் 1 அடி உய 
ரத்திலிருந்து விழுந்து கொண்டிருக்கும் 1/8 பொருண்மையுள்ள 

சம்மட்டி மோதுகிறது. இதன் காரணமாகக் கம்பமானது a 

ஆழத்திற்குத் தரையினுள் செல்லுகிறது. தரையின் தடை 

மாறிலியெனக் கொண்டு, கம்பம் தரையினுள் நகர்ந்து கொண் 

M+m (2a? 

M gh 
ஆற்றலிழைப்பையும் காண்க, 

டிருந்த நேரம் } என்று காட்டுக. இயக்க 

தீர்வு: சம்மட்டி $ உயரத்திலிருந்து கம்பத்தில் மோதுவ 
தால், மோதும்போது அதன் வேகம் JZ gh Bee. 

கம்பம் சம்மட்டியால் அடிப்பட்டபின் கம்பமும், சம்மட்டி 
யும் சேர்ந்து தரையினுள் செல்லும் டேவகம் ॥ என்க, 

மோது முன் உந்தம் - மோதிய பின் உந்தம். 

2 ஜ் மஸ 
ட M > ல்ல = அலலது, a oa J 2 gh we (1) 

தரையின் தடை காரணமாகச் சம்மட்டியின் வேகத்திற் கேற் 
படும் எதிர் முடுக்கம் ரீ என்க. 

-கம்பமானது ? திசைவேகத்துடனும், 2 எதிர் முடுக்கத்துட 
னும் தரையினுள் ஈ தூரம் சென்று நின்று விடுவதால், 

ve=u?+ Qas 

என்னும் சூத்திரத்திலிருந்து, 
O=vV— 2fa 

5 2 
அலலது, f= i 

j 2a 

M 

  

M 
= gh 

] ட. (19 இலிருந்து 

ன் (= 

2 

ரீ y ௪ ப 

m 8 ் 

A 3 

2 

h >
 

  

+
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கம்பம் தரையினுள் இறங்குவதற்கு எடுத்துக் கொண்ட 
ேேரம் / எனில், 

=u-+at 

TSH Oh GSATSAAGEH, O = v—ft 

*, நி 

அலலது, t= “ல 
f 

ஆனால், 7-1 ஆகையால், 

் (2) 
2 

y 

a 

தகட்ட டர டர. எரு இதிரும் a.” a gh இலிருந்து 

M+m 2a 

நூ பிரிஜ் 

2 ea oe 

டம.” 2 gh 

_M+m pee 

-  M gh 

மோதுகைக்கு முன் இயக்க ஆற்றல் - $. M. (2 gh = Mgh 

அடி/ராத்திலிகள் 

  

மோதுகைக்கு பின் இயக்க ஆற்றல் ~ } M. v3 

M? 

$ M OM + my 2 gh 

M* 

= Mgh மாரு . 

அடி-ராத்திலிகள் 

I 

... சம்மட்டியின் இயக்க ஆற்றல் இழப்பு 

M ம 
= Mgh— Mgh (al +m) (அளவில்)
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“அணி [ஆஆ 
2 

_ Meh 0 ae பாப அடி /ராத்திலிகள். 

மாதிரி 97. 17 ராத்தல், 15ராத்தல் பொருண்மைகளுள்ள 
இரு பொருட்கள் ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் மூலம் செல்லும் 

ஒரு கயிற்றின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பொருட்களிரண் 

டும் 16 ௮டி/வி. வேகத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும்போ து 
கனமான பொருள் திடீரென நிறுத்தப்பட்டு உடனே விடப்படு 
கிறது. அரை வினாடிக்குப் பின் கயிறு மீண்டும் விறைப்பாகு 
மென்று காட்டு, (சென்னை பி.எஸ்ஸி, 1969 ஏப்.) 

தீர்வு: 17 ராத்தல் பொருள் நிறுத்தப்படும்போது 18 ராத் 
தல் பொருளின் வேகம் - 16 அடி/வி. கயிறு விறைப்பாகுமுன் 

15 ராத்தல் பொருள் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தை எதிர்த்து மேல் 

நோக்கிச் செல்லும். கயிறு மீண்டும் விறைப்பாகும் நேரம் 7 
எனில், 

9 46 -- 5 ஏழ” 

என்னும் சூத்திரத்தில், ஈ- 16, - - 92 என்று பிரதியிட 

s = 16¢— 167 

| 

என்று காணலாம். 

அதே நேரத்தில் 17 ராத்தல் பொருள் பூச்சியத்தை 
தொடக்க வேகத்துடன் , ஈர்ப்பு முடுக்கத்துடன் கீழ் நோக்கிச் 
செல்லுமாகையால் , 

s=0+4(32) f= 167 

என்று காணலாம். கயிறு விறைப்பாக ஆக வேண்டுமெனில் 
இவ்விரு தூரங்களும் சமமாயிருக்க வேண்டுமாகையால், 

16 = 16 — 16] 

32° — 16t = 0 

16t (2t — 1) 

ன் ர 

i ம
 

அரை வினாடிக்குப் பின் கயிறு மீண்டும் விறைப்பாகும். 

மாதிரி 98. m,m பொருண்மைகளுள்ள இரு பொருட்கள் 
(௩2 ஈம் ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு
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நீளியல் அற்ற கயிற்றினால் இணைக்கப்பட்டு, ஈ தரையில் தொடு 

கையிலிருக்குமாறு, ர” தொங்கிக் கொண்டிருக்குமாறும், வைக் 
கப்பட்டுள்ளன. இப்போது, 11 ஆனது ர் உயரத்திற்கு உயர்த் 

m,?h 
தப்பட்டுக் கீழே விடப்பட்டால், 1 -ஆனது ome 

—m 
உயரத் 

திற்கு மேலே எழும்புமென்று காட்டுக, 

தீர்வு: ஈா3 ஆனது ர் உயரத்திற்குக் கீழே விழும்போது 

பெறுகின்ற வேகம் - 2 ஐ. கயிறு விறைப்பானதும். இரு 

பொருட்களும் ஒரு பொதுவான வேகத்துடன் நகரும். இப் 
பொது வேகம் 1” எனில், உந்தக் காப்புத் தத்துவப்படி, 

m JB gh =(m+m')V 

1 

  

/2 gh   

அல்லது, V = m + m 

இரு பொருட்களுக்கும் பொதுவான முடுக்கம் ர - mM g 
m 

என்று அறுவோம். பொருண்மை ஈ-இன் மேல் நோக்கிய 

இயக்கத்தைக் கருதுக ₹ 

u = தொடக்க வேகம் - 7 

  

nals 

m- mM 
  ச - எதிர் முடுக்கம் - ( 

?- இறுதிவேகம் = 0 

ச - செல்லும் தூரம். 

v= w+ 2as 

O=Vi— 2as 

i V? 
அலலது) 3-- தர 

1a 1 

டசி es, Bop. 
(m + m')? 2(m — m')g 

mi?h 
m — m'? 

மாதிரி 99. கால்மணி நேரத்தில் ஓர் அங்குல மழை பெய் 

கிறது. மழை நிலையாகவும், சீராகவும், சீரானப் பரவலாகவும் 

பெய்வதாகக் கருதி, தரையில் மழை துளிகள் விழுகின்ற வேகம்
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16 அடி/வி. எனில் தரையின் மீது மழைத் on கணத் 

தாக்கு அழுத்தத்தை சதுர மைலுக்கு டன்களில் காண்க. 

தீரவு: ஒரு சதுர அடிப்பரப்பில் கால் மணியில் பெய்யும் 

மழையளவு - 1 ௮ங். உயரம் 

1 ல் 
= f= உயரம் = Te Ae ர 

[ 
அதாவது, கால் மணியில் பெய்யும் மழையளவு - 1 கன அடி. 

ஒர வினாடியில் பெய்யும் மழையளவு 

x 

125 2 
xX ௪. ராத், 

தரையில் விழும்போது மழைத் துளியின் வேகம் - 16 அடி/வி. 

ஒரு சதுரஅடிப் பரப்பில் ஒரு வினாடியில் மழைத்துளிகளின் 

5 5 ் : —_ = — — x 16 = — ரா திலிகள். 
“ம் 6% 144 bq"? 

ஒரு சதுர அடி பரப்பில் ஒரு வினாடியில் மழையில் கணத்தாக்கு 
5 . 

அழுத்தம் - தர 77த்திலிகள். 

ஒரு சதுர மைல் பரப்பில் கணத்தாக்கு அழுத்தம் 

5 
54 9 5280 % 5280 ராத்தலிகள். 

5828092990 _ , 
து எ ப்பம் ரரத்தல் எடைகள் 54 32 சாத்த 

5 | 5280x5280 
54“ “52x 2250 டன் எடை. 

1 
ன் 8 — ன் எ இ டன் எடை
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; மாதிரி 100. 8 எனும் இயக்க ஆற்றலை உற்பத்தி செய் 
கின்ற வெடியின் மூலம் ரர் பொருண்மையுள்ள ஒரு துப்பாக்கியி 
லிருந்து mM பொருண்மையுள்ள குண்டு ஓன்று வீசப்படுகிறது. 
துப்பாக்கியின் பின் நகர்வு வேகம் 

2 mB 4 இ 

ad Cera re 

தீர்வு: துப்பாக்கி முனையிலிருந்து வெளிப்படும்போது குண் 
டின் வேகம் 7 என்றும், துப்பாக்கியின் பின் நகர்வு வேகம் V 
என்றும் கொள்க. எனவே, உந்தக் காப்புத் தத்துவப்படி , 

MV ற wes (1) 
ஆகும். 

குண்டு, துப்பாக்கி ஆகியவற்றின் மொத்த இயக்க ஆற்றல் 

37992 3 MV? 

ஆனால், மொத்த உற்பத்தி செய்யப்படும் இயக்க ஆற்றல் 8 

ஆகையால், E=4my’+ MV 

அல்லது, 2E=my'+MPV? ஆகும், 

‘ MV ‘ 
(1) இலிருந்து, உ எட Sera 

a 

2E =m. x Vv? + MmV? 

இரதி MiyVe+ ம்ம 

=MVv?(M+™m) 

yo 2mE 

M (M + m) 

dice v= 2mE 
AVM Ss M (M + m) 

பல துண்டுகளாக வெடிக்கும் பொருளின் உந்த, ஆற்றல் 

சமன்பாடுகள் 

** எனும் திசைவேகத்துடன் சென்று கொண்டிருக்கும் 

(௬, 3 ஈ.) பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் 8 ஆற்றலுள்ள ஒரு 

வெடியின் காரணமாக 18, 79, ஆகிய பொருண்மைகளுள்ள இரு 

துண்டுகளாகப் பிளக்கப்படுகின்றன வென்று கொள்க, இவ்
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விரு பிளவுபட்ட துண்டுகளும் முறையே ,, 9, ஆகிய திசை 

வேகங்களுடன் வெடிப்பிற்கு பின் அதே திசையில் நகர்த்து 

கொண்டிருக்குமெனில், அவற்றின் 

உந்தச் சமன்பாடு (811 -- 8) 11 - ஈறு, * m,v, என்றும், 

ஆற்றல் சமன்பாடு 3 (8,-_ஈ,) 7-8 - $ 04382 

என்றும் கொள்க. 

ஒரு பொருளாக இணையும் இரு பொருட்களின் உந்த, ஆற்றல் 
சமன்பாடுகள் 

முறையே 1,, 1) ஆகிய திசை வேகங்களுடன் ஓரே நேர் 

கோட்டில் ஒரே திசையில் சென்று கொண்டிருக்கும் ஈட, m, 
ஆகிய இரு பொருண்மைகள் ஓன்ருக இணைந்து (ஈ, 8) 
பொருண்மையுடைய ஒரே பொருளாக 7 எனும் திசை வேகத் 
துடன் அதே நேர்கோட்டின் மேல் செல்வதாகக் கொள்க, 

அவற்றின் உந்தச் சமன்பாடு 

mm, Vy + M1, vg = (m, + m)V 

ஆகும். இரண்டும் ஒன்றாக இணைந்ததன் காரணமாக இயக்க 
ஆற்றல் இழப்பு 8 எனில், ஆற்றல் சமன்பாடு 

$ 32 - 233 0-2] 

ஆகும். இணைப்பின் காரணமாக ஆற்றலில் எவ்வித இலாபமோ 
இழப்போ இல்லையெனில், 8 - 0 என்றும் பிரதியிடவும், 

மாதிரி 101. 88 பொருண்மையுள்ள ஒரு குண்டு 7£ எனும் 
திசைவேகத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. 8 எனும் 
ஆற்றலுடன் குண்டு வெடித்து 3, : 1, என்னும் விகிதத்தில் பொருண்மைகளைக் கொண்டுள்ள இரு துண்டுகளாகப் பிளந்து, 
இரு துண்டுகளும் முந்திய இயக்க நேர்கோட்டின் மேலேயே 
தொடர்ந்து செல்கின்றன. அவற்றின் திசைவேகங்கள் 

V+ வம் v—, /2me 
m, M nm. Mm க ௩ m, M 

என்று காட்டு. 

  

தீர்வுட இரு துண்டுகளின் பொருண்மைகள் M,, My என் இம, அவற்றின் வேகங்கள் 9, 1; என்றும் கொள்க.



கணத்தாக்கு விசைகள் 289 

    

ப் M, = 1 

M, mM, 

௫, M, M, M, + M, M 
லல ee கம மதிய த வவட ப ட. 

aI Bi my Mm, யல் m, + m2 

< _ Mm Mm, 
eo M, _ m + m,? 2 my + m, 

2 p5¢ eumurG®@: M,v,+M,v, = MV ai (1) 

ஆற்றல் சமன்பாடு? $ 144, 9,2- 1 மரீ, 3 நார) த 

அல்லது, M,v,2+ Mv MV?+2E we (2) 

சமன்பாடு (2)ஐ M = (M, + M,) aed Qugéanyd, 

M,(M, + Ms) v,> + M2 (My + M,) v2 = M?V?+ 2 ME 

2 ME = M,?v,°+ M, Myvi? + M, M, v.7 + M2? v,.?—(MV)? 

= M,7v,2+M, M,v? + M, Mz v.? M,? v2 — (Myy,+ 

1802), (1) இலிருந்து. 

= M,M,v,'+M,M,v,—2M,M,y,¥, 

= M, M, (v1? + v9? — 2 ¥, ¥) 

= M, M,(,— ¥,)? 

2ME 
ட் 2 = ——- 

அல்லது, (72 கலி M, M, 

  

  

  

  

= sei 2, ME ட (8) 
oo VR y= MM, 

2ME 
(3) x M,=M,y,—-My, = M, tM, 

தவிர, M,v,+ M,v2 = MV [சமன்பாடு (1)] 

2ME 
கழிக்கவும். (M,+M2)¥, > MV ~-M, iM, 

= _ 2M, ME 
அதாவது, My, = MV of 

. . =e வா் 2M,ME 
அல்லது) னை M மு. 

19
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ட. ட... 722 
nl | tie 

பப ™m™ . டர nf ee 
a,— = oe q = Sorts ச 

ஆவி ந om, Mim 

  

  

  

  

  இதுபோல், 1,- 7-1 வி 2122 என்று காணலாம். 
Ms, M 

மாதிரி 102. வேகமாகச் சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு 
குண்டு வெடித்து m,,m, பொருண்மைகளுள்ள இது துண்டு 
களாகப் பிளவு படுகின்றது. பிளவுபட்ட இவ்விரு துண்டுகளும் 
முறையே ௨, ஆகிய திசைவேகங்களுடன் எதிர்த் திசை 

m, Mm, a 
m, + M, (u, + 1427 

அளவுள்ள ஆற்றல் அதிகரிக்கிறதென்று காட்டுக. 

(சென்னை பி.எஸ்ஸி, 1967 ஏப்.) 

களில் செல்கின்றன. இயக்க ஆற்றலில் 1 

Sia: m, பொருண்மையுள்ள துண்டு uw வேகத்துடன் 

எதிர்த் திசையில் செல்வதாகக் கொள்க. 

வெடிப்பதற்கு முன் குண்டின் வேகம் 1” என்க. 

குண்டின் பொருண்மை 7 எனில், மரி ௯ (௬, -ட ரா 

உந்தச் சமன்பாடு: MV = mu, —m, ty oni (1) 

இயக்க ஆற்றல் அதிகரிப்பு 7 எனில், 

உட்டா ம் 317” 1) E ஆகும். 

அதாவது, ஈட் டிய = MV7+2E 

இச்சமன்பாட்டை 44 = (m, + me) ஆல் பெருக்கவும். 

ய யானையை பாயை பயக அ பத. ௪:௪2 

AOD S, 2 ME = mou? + m, mgu,? + பாடுபட” — (MV) 

me u,” + mm, ட் ++ m? 12” + m, m2 wu," 

a 
— m, 4, — m, 4,) 

=m,m4? + m, mus + 2 mM, mM, uy Ug 

mM, Mm (u,* + us + 2 u, u,) 

mm, (u, + 1/2)” 

|
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அல்லது, ந யு பய 

m,m, 
=4-——- & + 4) 

m +m, 

மாதிரி 103. 48, ஈட பொருண்மைகளுடைய இரு பொருட் 
கள் ஒரே நேர்கோட்டில் ஒரே திசையில் முறையே ]*, * திசை 

வேகங்களுடன் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. அவை இரண் 

டும் ஒரு பொருளாகக் கருதப்படின், அவற்றின் திணிவு மையத் 
தின் வேகம் 

_ ப 
M +m 

U 

என்றும், அவற்றின் இணைந்த இயக்க ஆற்றல் 3 (18 -- ஈ) 0₹ 

+4 4 
2M +—m 

வேகம், 

1” என்றும் காட்டுக. ௨ என்பது அவற்றின் சார்   

தீர்வு: / நேரத்தில் (2), 7), (65 7) என்பன இரு பொருட் 
களின் அச்சுத் தூரங்களென்றும் (8, 7) என்பன இணைந்த 
பொருளின் திணிவு மையத்தின் அச்சுத் தூரங்களென்றும் 

கொள்க. 

டசி 3 - Mytmy, 

~ M+_m ? oe M+m 

ஐப் பொறுத்த வகையீடு காண்க, 

ஞு Mx + m X2 9 My,-+my, 

M+m M-+m 

ஆனால், 77, ॥ என்பன 8, ஈ ஆகிய பொருண்மைகளின் வேகங் 
களாதலின், ந ௮ச்சுடன் அவற்றின் இயக்கக் கோட்டின் சாய்வு 

9 எனில், 

॥ நட 770089) yi=VSing; 

X2 = vcos @, y, = v Sin @ 

ஆகும். இணைந்த பொருளின் திசை வேகம் (/-வின் சாய்வு 4 
எனில் 

ஜீ - 070086) y =USin«.
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MV cos 6 + my cos @ Coa 
= ee a = | ——— | Cos 8 U cos « ao Mim ழ் 

னன ஐ MV Sin @ + my Sin 0 _ ern + =| Sin @. 

M+m டிசி 

இவற்றின் வர்க்கங்களைக் கூட்டவும். 

ம் + mv 

M+m 
U2? = | (cos? @ + Sin* @) 

॥ 

ச + a 

ர் 

ச் 
அல்லது, U = ae 

உந்தக்காப்புத் தத்துவப்படி , 

MV + m = (M+m)U =M, U corm Garara. 

இணைப்பின் காரணமாக ஏற்பட்ட. ஆற்றல் இழப்பு 8 என்க. 

ஃ ஆற்றல் சமன்பாடு: 3 [773 1 37 - 1 ரி. 0-1 

0033, MV? + my? = M: U? + 2E. 

(M+ m) = 11, ஆல் இச்சமன்பாட்டைப் பெருக்கவும், 

(சீர) 1471. ரப ர) 2 நர முப) 2நா பற 
2M. E = M?V?+ Mmv? 4+ M my? + m vy — (Mv, UY 

= MV? + M mV? + Mmy? + my? — (MV 4+ my)? 

Mm V? + Mmv? — 2 Mm Vy 

Mm (V? + ve — 2 Vy) 

Mm(V—v)y? ஆனால் 77-42 - சார்வேகம் = u 

1 
॥ 

= Mm wu? 

Mm Mm 
ae E = ae 8 = __ 

3 M, ப ் M-+m ன் 

ட... இணைந்த இயக்க ஆற்றல் -.] ரீ]? - 1 ஈர? 

ஜடப் 

Mm 

“கசி 
uw 

 



கணத்தாக்கு விசைகள் 293 

பயிற்சி 17 

3... 12 அடி/வினாடி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் £ 
ராத்தல் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் தாக்குதலை அடைந்து 
அதே திசையில் 20 அடி/வினாடி வேகத்துடன் செல்லத் 
தொடங்குகிறது. தாக்குதலின் தாக்களவையையும், தாக்கு 
தல் 45 வினாடிக்கு நடைபெற்றால் தாக்கு விசையின் சராசரி 
மதிப்பையும் காண்க. 

2. 5 ராத்தல் போருண்மையுள்ள ஒரு பொருளின் மீது 
செயல்படும் ஒரு விசை அதன் திசை வேகத்தை 80 மை/மணி 
யிலிருந்து 4௪ மை/மணிக்கு மாற்றுகிறது. விசையின் தாக் 
களவையைக் காண்க. 

8. 1000 அடி/வினாடி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் 
2 அவுன்சு பொருண்மையுள்ள ஒரு குண்டு ஒரு நிலையான குறி 

யைச் செங்குத்தாகத் தாக்கிக் கீழே விழுகிறது. குண்டின் 

தாக்குதல் 3, வினாடி நேரம் நீடித்ததாகக் கருதி குண்டுக்கும் 
குறிக்குமிடையே ஏற்பட்ட விசைத் தாக்குதலின் சராசரி அள 

வைக் காண்க, 

4. 4 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் 8 அடி 
உயரத்திலிருந்து ஒரு அடைகல்லின் மேல் விழுந்து, 4 அங்குல 

உயரத்திற்கு எழும்புகிறது. பொருளும் அடைகல்லும் தொடுகை 
யிலிருந்த நேரம் & வினாடி யெனில், பொருளுக்கும் அடைகல் 
லுக்கு மிடையேயுள்ள விசையின் சராசரி அளவினைக் காண்க, 

5, 8கிராம் எடையுள்ள ஒரு பொருள் 10 மீட்டர் உயரத்தி 
லிருந்து தரையில் விழுந்து 10 செ.மீ. உயரத்திற்கு எழும்பு 

கிறது. தரையுடன் பொருள் தொடுகையிலிருந்த நேரம் 2, 

வினாடியெனில் பொருளுக்கும் தரைக்குமிடையேயுள்ள சராசரி 
விசையைக் காண்க, 

6. 2 அவுன்சு பொருண்மையுள்ள ஒரு பந்து 86 அடி 

உயரத்திலிருந்து தரையில் விழுந்து எழும்புகிறது. பந்தும் 

தரையும் தொடுகைமலிருந்த நேரம் நீ வினாடியெனில், தரைக் 
கும் பந்துக்கும் மிடையேயுள்ள சராசரி விசையைக் காண்க, 

7. ௪ அவுன்சு பொருண்மையுள்ள ஒரு பந்து 586 அடி 

உயரத்திலிருந்து தரையில் விழுந்து 22 அடி உயரத்திற்கு 
எழும்புகிறது. பந்து தரையுடன் தொடுகையிலிருந்த தேரம் so
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வினாடி யென்று ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டால், தாக்களவையும், 

பத்துக்கும் தரைக்கு மிடையேயுள்ள சராசரி விசையைக் 

காண்க. 

8. ராத்தல் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் ஒரு கயிற் 

றின் மூலம் இணைக்கப்பட்டு ஓய்விலுள்ளது. கயிற்றைக் திடீ 

ரென்று சுண்டி இழுத்தால் பொருள் 10 அடி/வினாடி வேகத்தைப் 

பெற்றதெளில், சுண்டி இழுப்பின் தாக்களவையைக் காண்க, 

9. 40 அவுன்சு பொருண்மையுள்ள ஒரு கிரிக்கட் பந்து 

20 மைல்/மணி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. கிரிக் 

கட் மட்டையின் மூலம் இவ்வேகம் எதிர்த் திசையில் 80 மை/ 
மணியாக மாற்றப்படுகிறது. பந்து மட்டையுடன் தொடுகையி 

லிருந்த நேரம் $ழ வினாடி யெனில் பந்துக்கும் மட்டைக்கு 

மிடையே செயல்பட்ட சராசரி விசையைக் காண்க. 

10. 8 அடி/வினாடி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் 

12 ராத்தல் எடையுள்ள ஒரு பந்து எதிர்த் திசையில் 2 அடி/ 
வினாடி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் 6 ராத்தவி எடை 

யுள்ள ஒரு பந்துடன் மோதி இரண்டும் ஒன்றாகக் கோர்த்துக் 
கொண்டு செல்கின்றன. இரண்டுக்கும் பொதுவான வேகத் 
தைக் காண்க. 

11, ஓய்விலிருக்கும் ஓர் இரயில் வாகன் வண்டி பின்புற 
மாக 4 டன் எடையுள்ள மற்றொரு வாகன் வண்டியினால் 8 
மைல்/மணி வேகத்துடன் மோதப்படுகிறது. மோததுக்குப் 

பின்னர் இரு வண்டிகளும் ஒன்றாக இணைந்து 2 மைல்/மணி 
வேகத்துடன் செல்கிறதெனில் முதல் வண்டியின் எடையைக் 

காண்க. 

12. 8கி.மீ./மணி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் 6 

டன் எடையுள்ள பார வண்டி யொன்று ஓய்விலிருக்கும் மற்றொரு 

வண்டியின் மீது மோதி, இரண்டும் ஒன்றுகச் சேர்ந்து 8 கி மீ./ 
மணி வேகத்துடன் செல்கிறதெனில் இரண்டாவது வண்டியின் 
எடையைக் காண்க, 

18. 10 டன் பொருண்மையுள்ள ஒரு துப்பாக்கியிலிருந்து 
100 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள குண்டு ஒன்று 1120 அடி/ 
வினாடி வேகத்தில் வீசப்படுகிறது. துப்பாக்கியின் பின் 
நகர்வை 5 அடி தூரத்தில் நிறுத்தக்கூடிய மாறா விசையினைக் 
காண்க.
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14. 5 டன் எடையுள்ள ஒரு துப்பாக்கியிலிருந்து 2200 
அடி/வினாடி கிடைவேகத்தில் 60 ராத்தல் எடையுள்ள குண்டு 
ஒன்று வெளிக் கிளம்புகிறது. துப்பாக்கி ஒரு அடி பின் நகர்வில் 
ஒரு தடுப்பின் மூலம் நிறுத்தப்பட்டால், தடுப்பின் எதிரழுத் 
தத்தை டன் எடையில் கூறுக, 

19. 81 டன் எடையுள்ள ஒரு துப்பாக்கியிலிருந்து 5000 
மீட்டர் /வினாடி வேகத்தில் 800 கிலோ கிராம் எடையுள்ள 
குண்டு வெளிப்பாய்கிறது. துப்பாக்கியை £ மீட்டர் பின் நகர்வு 
தூரத்தில் தடுத்து நிறுத்தக் கூடிய விசையினைக் காண்க. 

16. 80 கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு குண்டு 6 கிலோ 
கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு துப்பாக்கியிலிருந்து 800 மீட்டர்/ 
வினாடி வேகத்தில் வெளிக்கிளம்புகிறது. துப்பாக்கியின் பின் 
நகர்வு வேகத்தினைக் காண்க. 

17... 100 கிலோ கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு குண்டு 5 

டன் பொருண்மையுள்ள ஒரு துப்பாக்கியிலிருந்து சுடப்படுகிறது. 

துப்பாக்கியின் பின் நகர்வை 13 வினாடியில் நிறுத்த 8 டன் 

எடையுள்ள விசை தேவைப்படுமெனில் குண்டின் வேகம் 

245: 29 மீட்டர்/வினாடி என்று காட்டுக, 

18, 28 ராத்தல் பொருண்மையுள்் ள ஒரு குண்டு 800 அடி/ 

வினாடி வேகத்துடன் ஒரு டன் துப்பாக்கியிலிருந்து வெளிப்படு 

கிறது. துப்பாக்கி அதன் பின் நகர்வு வேகத்துடன் 16 இல் 1 

என்ற சாய்வு தளத்தில் எவ்வளவு தூரத்திற்குச் செல்லுமென்று 

காண்க, 

19. 2 அந்தர் பொருண்மையுள்ள குண்டு ஒன்று 85டன் 

துப்பாக்கி ஒன்றிலிருந்து வெளிக் கிளம்புகிறது. பின் நகர்வு 

வேகத்துடன் துப்பாக்கி 8-இல் 1 என்ற சாய்தளத்தில் 8 அடி 

குரத்திற்குச் செல்லுமெனில், குண்டின் முனை வேகமென்ன ? 

(1 அந்தர் - 118 ராத்தல்) 

20, 2590 கிராம் எடையுள்ள ஒரு சுத்தியல் ஒரு ஆணியின் 

மீது 5 மீட்டர்/வினாடி பேவகத்தில் தாக்கி, ஆணியை 9 செ.மீ, 

ஆழத்திற்கு இறக்குகிறது. ஆணியின் மீது சுத்தியலின் சராசரி 

அழுத்தத்தைக் காண்க. 

21. 18 கிலோ கிராம் எடையுள்ள ஒரு சம்மட்டி 2:18 

மீட்டர் உயரத்திலிருந்து 2 கிலோ கிராம் பொருண்மையுள்ள
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ஒரு முனையின் மேல் விழுந்து அதை பூமிக்குள் 80 செ.மீ, 

ஆழத்திற்கு இறக்குகிறது. பூமியின் தடை சீராக யிருப்பின், 

அதன் அளவைக் காண்க. 

"22, 180கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு கிரிக்கட் பந்து 

ஆட்டக்காரன் மட்டையால் தாக்கு முன் 18 மீட்டர்/வினாடி 

ேவேகத்துடன் சென்று கொண்டிருக்கிறது. அது ஆட்டகார 

னின் மட்டையால் அதே திசையில் 24 மீட்டர்/வினாடி வேகத் 
துடன் அடிக்கப்படுகிறது. ஆட்டக்காரனால் பந்துக்குக் 

கொடுக்கப்பட்ட தாக்களவை 796 கி.கி./வி. என்று காட்டு. 

23. பொருண்மை யொன்று 218 மீட்டர் கோபுரத்தின் 
அடியிலிருந்து அதன் உச்சியைக் சரியாக அடையுமாறு நிலைக் 
குத்தாக மேல் நோக்கி வீசப்படுகிறது. அதே நேநரத்தில் 
கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து 7 பொருண்மை யொன்று கீழே 

போடப்படுகிறது. இரு பொருண்மைகளும் சந்தித்து ஒன்றாக 
இணைந்து செல்கின்றன. இவ்விணைப்பு எங்கே, எப்போது ஏற் 
படுகிறதென்றும், இணைப்பை தொடர்ந்து இணைந்த பொருட் 
களின் பொது வேகத்தையம் காண்க, 

24. ர பொருண்மையுள்ள ஒரு பந்து ஓய்விலிருந்து ஈர்ப்பு 
முடுக்கத்துடன் கீழே தரையில் [ வினாடிகளில் விழுந்து, துள்ளி 

ட t = எழும்பி 2 (2+ / 2) அலகுகள் என்று காட்டு, 

25. 8 பொருண்மையுள்ள பந்து ஒன்று ஒரு சுவரின் மீது 

/ வேகத்துடன் மோதி, வேகத்துடன் துள்ளி திரும்புகிறது. 

. ர 1 4 சுவற்றுடன் மொதுகை a வினாடிக்கு நீடித்தால் தாக்களவை 

3 mu டடத . 
எதா அலகுகள் என்று காட்டு. 

26. 800 கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு சம்மட்டி 2:18 
மீட்டர் உயரத்திலிருந்து விழுந்து ஒரு இரும்புத் துண்டைத் 
தாக்கிப் பின் ஓய்விற்கு வருகிறது, இரும்புத் துண்டில் சம்மட்டி 
யின் அடி ர வினாடிக்கு நீடித்தால் இரும்புத் துண்டின் மீது சம் 
மட்டி செயல்படுத்திய விசையின் அளவைக் காண்க, 

_ 27. கிடைத்தளத்தில் ஒய்விலிருக்கும் 8 பொருண்மை 
யுள்ள ஒரு துப்பாக்கியிலிருந்து 7 பொருண்மையுள்ள குண்டு
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ஒன்று வெளிப்படுகிறது. துப்பாக்கிக் குழல் கிடைத்தளத்துடன் 
4 கோணச்் சாய்விலிருக்கிறது. கிடைத்தளத்துடன் ர கோணச் 
சாய்வில் துப்பாக்கிக் குண்டு துப்பாக்கியிருந்து வெளிப்படுகிற 

தெனில் , tan §@ = ( + ர்! 18 8 என்று காட்டுக. 

28. கிடைத்தளத்தில் ஓய்விலிருக்கும் 38 பொருண்மை 
யுள்ள ஒரு துப்பாக்கியிலிருந்து 11 பொருண்மையுள்ள குண்டு 

ஒன்று வெளிப்படுகிறது. துப்பாக்கிக் குழல் கிடைத்தளத் 
துடன் ஷ கோணமச் சாய்விவிருக்கிறது. கிடைத்தளத்துடன் ॥ 
கோணச் சாய்வில் துப்பாக்கிக் குண்டு துப்பாக்கியிலிருந்து 

. ‘ M eot & 
வெளிப்படுகிறதெனில் - 00%-1 [2-4 டுகிறதெ 3 ன் எனன ) என்று காட்டுக, 

29, ஈபொருண்மையுள்ள ஒரு குண்டு, தாராளமாகப் பின் 

நகரக்கூடிய M பொருண்மையுள்ள ஒரு துப்பாக்கியிலிருந்து 

வெளித் தள்ளப்படுகிறது. குண்டின் வேகம், துப்பாக்கியின் 

பின் நகர்வு வேகம் ஆகியவற்றின் சார்வேகம் ர. மொத்தம் 
a 

உற்பத்தியாகும் இயக்க ஆற்றல் $ ப என்று காட்டு, 

80. ஒரு கிடைத்தளத்தின்மேல் 4 கோணச் சாய்வில் 

வைக்கப்பட்டுள்ள M ராத்தல் பொருண்மையுள்ள ஒரு துப் 

பாக்கியிலிருந்து m ராத்தல் பொருண்மையுள்ள குண்டு ஒன்று 

சுடப்படுகிறது. குண்டின் துப்பாக்கி முனை வேகம் 7 எனில், 

அதன் வீச்சு, 

271 (1 பட் 
+ 

2 
த {14 (14%) tant «¢ } 

M 

என்று காட்டுக. 

  

81. /4 பொருண்மையுள்ள ஒரு துப்பாக்கி 1 பொருண்மை 
யுள்ள ஒரு குண்டை கிடைத் திசையில் சுட்டு வெளிக் கிளம்பு 

கிறது. வெடியினாலேற்படும் ஆற்றல் அக்குண்டை நிலைக்குத் 
தாக 4 உயரத்திற்குக் கொண்டு செல்லக் கூடியதெனில், துப் 

பாக்கியின் பின் நகர்வு வேகம் af ee ஈறு காட்டுக, 
ப்போ டர். அ கலபறு
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92. 7 பெர்ருண்மையுள்ள ஒரு பந்து ஒரு சுவரின் மீது 4 
வேகத்துடன் மோதி, 1 வேகத்துடன் அதே திசையில் திரும்பு 
கிறது. பந்து சுவரின் மீது தொடுகையிலிருந்த நேரம் 7 வினாடி 
களெனில், தாக்களவையையும், கணத்தாக்கு விசையின் சரா 

சரி மதிப்பையும் காண்க. 

99. ஈட ராத்தல் பொருண்மையையுள்ள குண்டு ஒன்றைச் 

சுட்டுத் தள்ளியபின் M பொருண்மையுள்ள துப்பாக்கி ஒன்று 
7 திசைவேகத்துடன் பின் நகருகிறது. துப்பாக்கி மருந்து 
வெடியின் இயக்க ஆற்றல் மாருதிருக்க குண்டின் பொருண்மை 
2m ஆக மாற்றப்பட்டால் துப்பாக்கியின் பின் நகர்வு வேகம் 

2(M + m) 
V jee ஆக மாறுமென்று காட்டுக. 

984. ஒரு கிடைதளத்தின் மேல் ஓய்விலிருக்கும் 8 
பொருண்மை ஒரு துப்பாக்கியிலிருந்து m பொருண்மையுள்ள 
ஒரு குண்டு சுடப்படுகிறது. துப்பாக்கிக் குழல் கிடைத்தளத் 
துடன் 4 சாய்விலுள்ளது. துப்பாக்கியின் பின் நகர்வு வேகத் 
துடன் குண்டின் சார்வேகம் uy எனில், குண்டின் வேகத்தின் 
கிடை, திஸைக்குத்துக் கூறுகளையும், துப்பாக்கியின் பின் த்கர்வு 
வேகத்தையும், வெடியின் காரணமாக ஏற்பட்ட ஆற்றலையும் 
காண்க. 

35. m பொருண்மையுள்ள ஒரு குண்டு ஒரு நிஸயான 
உலோகத் தகட்டில் உ வேகத்துடன் மோதி ஈ ஆழத்திற்குத் 
துசாத்துச் செல்கிறது. AM பொருண்மையும், ச பருமனும் சீரான 
தடையுடனும் கூடிய நகரக் கூடிய ஒரு தகட்டை அது முழுமை 

யாகத் துளத்துச் செல்ல வேண்டுமாயின் 5 <   Ma ச 

ரிபு அறு 
காட்டுக, 

86. 5கிராம், கிராம் பொருண்மைகளுள்ள இரு பொருட் 
கள் ஒரு நிலையான வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் 
ஒரு நீளியல்பற்ற நூலின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இத் 
தொகுதி ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டு இரண்டு வினாடிகட்கு நகர்ந்த பின் ஓய்வு நிலையுள்ள 4 கிராம் பொருண்மை யொன்று திடீரென 
3 அிராம் பொருண்மையுடன் இணைக்கப்படுகிறது. தொகுதி 
ஓயவுக்கு வருமுன் ஆகும் நேரத்தைக் காண்க. 

37. _ ஒரு நில்யான வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல் லும் கயிற்றின் மூலம் ஈட, 2% ஆகிய பொருண்மைகள் இணைக்கப்
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பட்டுள்ளன. 8 வினாடி இயக்கத்தின் இறுதியில், மேல் நோக்கிச் 
சென்று கொண்டிருக்கும் பொருண்மையுடன் மற்றொரு ஈ 

பொருண்மை இணைக்கப்படுகிறது. இதன் பின்னருள்ள இயக் 
கத்தைக் காண்க. 

88. ஒரு வழவழப்பான கப்பி வழியே செல்லும் ஒரு 
நூலின் மூலம் 19 அவுன்சு, 17 அவுன்சு எடைகளுள்ள பொருட் 

கள் இணைக்கப்பட்டு ஓய்வு நிலையிலிருந்து இயக்கத்தில் விடப் 

படுகின்றன. ஒரு வினாடியின் இறுதியில் சிறிய பொருளுடன் 2 
அவுன்சு எடையுள்ள மற்றொரு பொருள் ஓய்வு நிலையில் இணைக் 

கப்படுகிறது. இரண்டாவது வினாடியின் இறிதியில் இந்த 8 
அவுன்சு பொருள் கீழே விழுந்து விடுகிறது. இயக்கம் தொடங் 

கியதிலிருந்து 8 வினாடி யிறுதியில் பொருட்களின் நிலகளாக் 
காண்க. 

39. ஒரு வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் ஒரு 
கயிற்றின் மூலம் 18 ராத்தல், 5 ராத்தல் ஆகிய பொருண்மைகள் 

இணைக்கப்பட்டுள்ள. கனமான பொருள் தரையிலும், இலேசான 
பொருள் தொங்கிக் கொண்டு மிருக்கின்ற நிலையில் இத்தொகுதி 

ஓய்வு நிலையிலுள்ளது. 8 ராத்தல் பொருண்மையொன்று 20 

அடி உயரத்திலிருந்து 5 ராத்தல் பொருண்மையின் மேல் 

விழுந்து அதனுடன் ஒட்டிக் கொள்கிறது. இந்த நிலையில் 
தொகுதி முழுவதும் நகரத் தொடங்குகிறது, 15 ராத்தல் 

பொருண்மை தரையிலிருந்து 4 அடி உயரத்திற்கு எழும்பு 

மென்று காட்டுக. (சென்னை பி.எஸ்ஸி. 1966 செப்.) 

40. ஒரு சிறிய வழவழப்பான கப்பியின் வழியே செல்லும் 

ஒரு நீளியல்பற்ற நூலின் முலம் இணைக்கப்பட்டுள்ள 8 அவுன்சு, 

5 அவுன்சு பொருண் மைகளுள்ள இரு பொருட்கள் ஒரு மீளியல் 

பற்ற வழவழப்பான மேசைக்கு மேல் 4 அடி உயரத்திலிருக்கு 

மாறு ஓய்வு நிலையில் வைக்கப்பட்டு, நகர விடப்படுகின்றன . 

கனமான பொருள் மேசையின் மீது மோதி ஓய்வு நிலைக்கு வரு 

வதாகக் கருதி மீண்டும் எப்பொழுது எந்த வேகத்துடன் அது 

இயக்கத்திற்கு இமுக்கப்படும் என்று காண்க. 

41, ரடிம்சீ ஆகிய பொருண்மைகளுள்ள இரு பொருட்கள் 
ஒரு வழவழப்பான கப்பி வழியே செல்லும் ஒரு கயிற்றினால் 
இணைக்கப்பட்டு, 14 தரையிலிருக்குமாறு ஓய்வு நிலையில் வைக் 
கப்பட்டுள்ளன. ௫ பொருண்மையுள்ள பொருள் ர உயரத்திற்கு
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உயர்த்தப்பட்டுக் கீழே விடப்படுகிறது. 48 மேலே எழும்பி 

an 2a என்று காட்டுக. 
M—m g 
  

42, 8 மணி நேரத்தில் 8 அங்குல மழை நிலையாகத் 

தொடர்ந்து பெய்தால் ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் மழையின் அழுத் 
தத்ைதைக் காண்க, நித்த்தை அடையும்போது மழைத் துளி 
களின் வேகம் 400 அடி உயரத்திலிருந்து கீழே விழும் பொருள் 

பெறக் கூடிய வேகத்திற்குச் சமம் என்று கொள்க. 

48. ஒரு பீரங்கியில் குண்டின் மீதுள்ள விசை வெடி மருந் 

தினால் உற்பத்தியாகும் வாயுக்களின் வேகத்தை மட்டுமே சார்ந் 

திருக்குமென்று கருதி, 18, 1 என்பன முறையே பீரங்கி, குண்டு 
ஆகியவற்றின் பொருண்மைகளெனில், பீரங்கித் தாராளமாகப் 

பின் நகரும் நிலையிலிருக்கும்போது குண்டின் வேகத்திற்கும், 

பீரங்கி அசைய முடியாமல் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கும் போது 

  குண்டின் வேகத்திற்குமுள்ள விகிதம் வ் M என்று 
Mom 

காட்டுக, 

44. 80 மைல்/மணி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் 

ஒரு குண்டு 10 ராத்தல், 15 ராத்தல், 85 ராத்தல் பொருண்மை 

களுள்ள மூன்று துண்டுகளாகச் சிதறுகிறது. பின்னிரண்டு 
துண்டுகளும் 45 மைல்/ மணி, 60 மைல்/மணி வேகங்களில் 
குண்டின் திசையிலேயே சென்று கொண்டிருந்தால் முதல் குண் 
டின் திசைவேகத்தைக் காண்க. 

45. (m, + m,) பொருண்மையுள்ள பொருளொன்று 8 
எனும் இயக்க ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும் ஜா உள் வெடியின் 
மூலம் ஈட, 1, பொருண்மைகளுள்ள இரு துண்டுகளாகப் பிளவு 
படுகிறது. பிளவுபட்ட பின்னரும் துண்டுகளிரண்டும் அதே 
திசையில் சென்று கொண்டிருந்தால், அவற்றின் சார்வேகம் 

fee. என்று காட்டுக. 
n,m, 

46. (m, + ஈடு பொருண்மையுள்ள ஒரு குண்டு தரப்பட் 
டுள்ள திசைவேகத்துடன் சுடப்படுகிறது. குண்டு அதன் பாதையில் மிக உயர்ந்த புள்ளியிலிருக்கும் போது ஈட ரர 
பொருண்மைகளுள்ள இரு துண்டுகளாகச் சிதறுகிறது. ராய்!
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பின் காரணமாக 2 என்னும் இயக்க ஆற்றல் கூடுதலாக உற் 
பத்தியாகிறது. பிளவுபட்ட துண்டுகளிரண்டும் கிடைத் திசை 
யில் பிரிகின்றன. குண்டின் எறிவேகத்தின் நிலைக்குத்துக் கூறு 
7* எனில், பிளவுபட்ட துண்டுகள் தரையில் மோதுகின்ற இடங் 

ர . mee 

களுக்கிடையே யுள்ள தூரம் — ட் e(4 Ab 2] 
2 m, 778 

என்று காட்டுக. 

47. 4 பொருண்மையுள்ள ஓரு துப்பாக்கி 7 பொருண்மை 

யுள்ள ஒரு குண்டைச் சுட்டுத் தள்ளுகிறது. வெடியின் காரண 
மாக உண்டாகும் ஆற்றல் அக்குண்டை நிலைக்குத்தாக உயரத் 

திற்குக் கொண்டு செல்வதற்குப் போதுமானதாகயிருக்கும் துப் 

2 m? gh 
பாக்கியின் பின் நகர்வு வேகம் (ர ணை ] என்று காட்டுக.



6. மீள்சக்குப் பொருட்களின் மீமாதுகை 
(Impact of Elastic Bodies) 

Baflucdy (Elasticity) 

ஓர் ஒல்லியான இரும்புக் கம்பியின் ஒரு முனையை உயர 

மான இடத்திலுள்ள ஒரு நிலையான புள்ளியில் இருக்கமாகக் 
கட்டி, அதன் மறு முனையில் ஒரு கனமான பொருளைக் கட்டித் 

தொங்கவிட்டுப் பார்த்தால் கம்பியின் நீளம் சிறிதளவு அதிகரித் 

திருப்பததக் காணலாம். இப்பொழது அந்தக் கனமான 

பொருளைக் கம்பியினின்று அவிழ்த்து விடுவோமானால், கம்பி 

விறைப்பு நீங்கப் பெற்று முன்னிருந்த நீளத்திற்குச் சுருங்கி விடு 
வதைக் காணலாம். ஆகவே, கம்பியின் நீளத்திலேற்பட்ட 

மாறுதல் தற்காலிகமானதே யென்று காண்கிறோ. கம்பியிலேற் 

பட்ட இத்தற்காலிக நீட்சி மறைந்து, கம்பி மீண்டும் தன்னிலை 

பெறுவதற்குக் காரணம் கம்பி செய்யப்பட்டுள்ள மூலப் பொரு 
ளாகிய இரும்பின் ஏதோவொரு தன்மையே யாகும். இப் 

பொழுது, இரும்புக் கம்பிக்குப் பதிலாக அதே நீளமுடைய செம் 

புக் கம்பி யொன்றில் அதே எடையைத் தொங்கவிட்டு மேற் 

கண்டதுபோல் பரிசோதனையைச் செய்து பார்க்கவும். எடை 

யைத் தொங்கவிட்டதும் செம்புக் கம்பியின் நீளம் சற்று அதிக 
மாவதையும் எடையை நீக்கியதும் செம்புக் கம்பி முன்னிருந்த 

நீளத்திற்குச் சுருங்கி விடுவதையும் காணலாம். ஆனால் செம் 

புக் கம்பியிலேற்பட்ட நீட்சியும், இரும்புக் கம்பியிலேற்பட்ட 
நீட்சியும் வித்தியாசமாக யிருப்பதையுக் காணலாம். இவ்வாறு , 
புறவிசை யொன்றினால் நீட்சிபெற்ற கம்பியானது அப்புற விசை 
யின் தாக்கத்தினின்றும் விடுபட்டதும் தன்னிலை பெறுந்தன் 
மைக்கு **மீளயல்பு?? (6108112113) என்று பெயர், இம்மீளியல்புத் 

தன்மை பொருளுக்குப் பொருள் அளவில் மாறுபடும். 

இப்பொழுது, இரும்பு, மரம், கண்ணாடி, இரப்பர் ஆகியவற் 
ரூல் செய்யப்பட்ட ஒரே அளவில் கோளவடிவப் பந்துக்களை ஒரு 
வழவழப்பான தரையின்மேல் ஓரே உயரத்திலிருந்து போடுவோ 
மானால், பந்துக்கள் யாவும் தரையில் மோதியபின் வெவ்வேறு 
உயரத்திற்கு மேல் நோக்கி எழும்புவதைக் காணலாம். இது
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போன்று ஓர் இரும்புக் குண்டை ஒரு கல் தரையின்மீதும், ஒரு 
மரப்பலகையின்மீதும் ஓரே உயரத்திலிருந்து போட்டுப் பார்த் 
தோமானால் இரு சோதனைகளிலும் மோதுகைக்குப் பின் இரும் 
புக் குண்டு மேலெழும்பும் உயரம் மாறுபட்டிருப்பதைக் காண 
லாம். மேற்கண்ட சோதனைகள் யாவற்றிலும் பந்துகள் ஒரே 
உயரத்திலிருத்து விழுவதால் மோதுகையின்போது அவை 
பெற்றுள்ள திசை வேகங்கள் சமமாக யிருக்குமென்பது வெளிப் 

படையான உண்மையாகும். மோதுகைக்குப் பின் அவை 

எழும்பியுள்ள உயரங்கள் வித்தியாசமாயிருப்பதால், மொது 

கைக்குப் பின் அவை பெற்றுள்ள மேல் நோக்கிய வேகங்கள் 

மாறுபட்டிருக்கின்றன என்று அறிகிறோம். இம்மாறுபாட்டிற்குக் 
காரணமென்ன 2 

பந்து தரையில் மோதியவுடன் பந்துக்கும் தரைக்கு 
மிடையே ஏற்பட்டுள்ள கணத்தாக்கு விசையின் காரணமாகப் 

பந்து தரை ஆகியவை தொடுகையிலுள்ள அந்தக் கணப்பொழு 

தில் தொடுகைப் புள்ளியைச் சுற்றி இரண்டிலுமுள்ள சிறு பரப்புக் 
களில் இறுக்க மேற்பட்டுச் சிறிதளவு அழுந்துகின்றன. உடனே 

பந்து, தரை ஆகிய இரண்டிலுமுள்ள உள் எதிரழுத்தங்களின் 

காரணமாக இரண்டுமே தத்தம் முந்திய நிலைகளைப் பெற முயலு 
கின்றன. இவ்வெதிரழுத்தங்கள் நகரும் பொருளாகிய பந்துக்கு 

மேல் நோக்கிய உந்தத்தை யளித்துப் பந்தை மேல் நோக்கி 

எழும்பச் செய்கின்றன. இவ்வாறு பந்துக்கு மேல் நோக்கிய 

உந்தத்தைக் கொடுக்கின்ற உள் எதிரழுத்தங்கள் பந்து தரை 

ஆகியவற்றின் உலோகத் தன்மையைச் சார்த்திருக்குமாகை 

யால் வெவ்வேறு உலோகங்களால் செய்யப்பட்ட பந்துகள் 

வெவ்வேறு உயரங்களுக்கு எழும்புகின்றன $ வெவ்வேறு தரை 
களின் மீது விழுகின்ற ஒரே பந்து வெவ்வேறு உயரங்களுக்கு 

எழும்புகின்றது. அதாவது, மோதலுக்கு முன் பந்து பெற் 
றிருந்த திசைவேகம் பந்தின் உலோகத் தன்மையின் காரண 

மாக மோதலுக்குப் பின் குறைந்து விடுகிறது. இவ்வாறு, 

மோதலுக்கு முன் ஒரு பொருள் பெற்றிருந்த திசைவேகம் மோத 

லுக்குப் பின் மாறுபடுவதற்குக் காரணமான தன்மையே அப் 

பொருளின் *₹மீளியல்பு?? எனப்படுகிறது. ஒரு பொருள் ஒரு 
விசையினால் அழுத்தப்படும்போது இறுக்கமடைந்து, பின் 

அதனை அழுத்திக் கொண்டிருக்கும் விசை நீக்கப்பட்டதும் அது 

தன் மூல நிலைக்கு மீள்வதற்கு அல்லது மீள முயல்வதற்கு அப் 

பொருளின் மீளியல்புத் தன்மையே காரணமாகும். எல்லா 

வகைப் பொருட்களும் அதிக அளவிலோ அல்லது குறைந்த 

அளவிலோ இம்மீளயல்புத் தன்மையைப் பெற்றிருப்பதாகக்
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காணப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய மீளியல்புத் தன்மையைப் 

பெற்றுள்ள பொருட்கள் ₹**மீளயல்புடைய பொருட்கள்?? 

அல்லது **மீள் சக்திப் பொருட்கள்?? என்றழைக்கப் படுகின் 

றன. எல்லாப் பொருட்களுக்கும் மீளியல்புத் தன்மை சிறிதள 

வேனு மிருக்குமாகையால் எல்லாப் பொருட்களையுமே ஏறக் 

குறைய மீள்சக்திப் பொருட்கள் என்றழைக்கலாம். 

QAosayo Aeowersaib (Compression and Restitution) 

ஒரு டென்னிஸ் பந்தை ஒரு சுவரின் மீது வீசி எறிந்தோ 

மானால் சுவரில் வட்டவடிவமான கறை படிந்திருப்பதைக் 
காணலாம். பந்து, சுவர் ஆகிய இரண்டும் கட்டிறுக்கமாக 
யிருக்குமே யானால் சுவரில் ஒரு புள்ளி (தொடுபுள்ளி) மட்டுமே 
படிந்திருக்க வேண்டும். தொடுபுள்ளிக்குப் பதிலாக ஒரு தொடு 

வட்டம் படிந்திருப்பதால் ௮அத்தொடு வட்டத்தின் பரப்பளவிற் 
குச் சமமான பரப்புடைய பந்தின் கோளப் பகுதி சுவருடன் 
தொடுகையிருந் திருப்பதாக அறிகிறோம். ஆகவே, பந்தின் 
அக்கோளப் பகுதி இருக்கமடைந்து உட்புறமாக அமுக்கப்பட் 

பட்டிருக்க வேண்டும். இவ்வாறு ஒரு புறம் இருக்கமடைந்த 
பந்தின் மீளியல்புத் தன்மையானது இறுக்கமடைந்த பகுதியை 
அதன் மூல நிலைக்குக் கொண்டுவரும் முயற்சியின் பயனாகப் 
பந்து சுவரைவிட்டுப் பிரிந்து எழும்பித் துள்ளுகிறது. ஆகவே, 
சுவருடன் மோதிய கணத்தில் பந்து தொடுபுள்ளியை ஒட்டிச் 
சிறிது இறக்கமடைந்து பின் அதன் மூலை வடிவத்தைத் திரும்பப் 
பெறுகிறது. ஆகவே, ஒன்றின் மீதொன்று மோதுகின்ற இரு 
மீள்சக்திப் பொருட்களின் மோதுகைக் காலத்தை இரண்டாகப் 
பிரிக்கலாம்: முதலாவதாக, மோதுகையிலுள்ள பொருட்கள் 
ஒவ்வொன்றும் மற்றதனால் இறுக்கப்படுகின்ற இறுக்கக் காலம் 
(Period of 6511101100) இவ்விரு காலங்களிலும் மோதுகைப் 
பொருட்களுக்கிடையே செயல்படுகின்ற விசைகள் முறையே 
இறுக்க விசை (Force of Compression), நிலை மீள் விசை (Force 
of Restitution) என்றழைக்கப்படுகின்றன . 

நேரடி மோதலும், சாய் Gorge (Direct impact and oblique 
impact) 

ஒன்றின் மீதொன்று மோதுகின்ற இரு a ட் i i ° ௫ ட க ட ௫ “TG Shor ae 
Gaur oo Heir இயக்கத் திசையும் அவற்றின் மோதற்புள்ளி வழிச் செங்கோட்டின் (Normal at the point of impact) வழியே அமையுமாயின் அவற்றிற்கிடையே ஏற்படும் மோதலுக்கு ₹“நேரடி மோதல்?? (017201 1000801) என்று பெயர்,
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ஒன்றின் மீதொன்று மோதுகின்ற இரு பொருள்களுள் 
எதாவதொன்றின் இயக்கத் திசையும் அல்லது இரண்டின் 
இயக்கத் திசைகளும் அவற்றின் மோதற்புள்ளி வழிச் செங் 

கோட்டின் வழியே அமையாமல், அச் செங்கோட்டிற்குச் சாய் 
வான திசையில் அல்லது சாய்வான திசைகளில் அமையு 

மாயின், அவற்றிற்கிடையே ஏற்படும் மோதலுக்கு ₹₹சாய் 
மோதல்? (௦11416 1௨௦4) என்று பெயர். 

மோதுகையிலுள்ள இரு பொருள்களின் மோதற்புள்ளி 
வழியே செல்லும் செங்கோட்டிற்கு *மோதற் கோடு? (line of 

[ராறக௦1) என்று பெயர். மோதற் பொருள்களிரண்டும் கோளங் 

களாயின் அவற்றின் மோதற் கோடு அவற்றின் மையக் 

கோடேயாகும். 

மோதல் விதிகள் 
(Laws of Impact) 

1. 2658 erty ofS (Laws of Conservation of Momentum) 

மோதலுக்குப் பின் மோதற் பொருள்களின் பொதுச் செங் 

கோட்டு வழி உந்தங்களின் இயற்கணித மொத்தம் மோதலுக்கு 

முன் அவற்றின் அதே செங்கோட்டு வழி உந்தங்களின் இயற் 

கணித மொத்தத்திற்குச் சமம், 

டி 12 என்னும் திசைவேகங்களுடன் ஒரே தேரர்கோட்டில் 

சென்று கொண்டிருக்கும் 110) 12 பொருண்மைகளுள்ள இரு 

பொருள்கள் ஒன்றின் மீதொன்று நேரடியாக மோதுகின்றன 

என்றும், மோதலுக்குப் பின் அவற்றின் திசை வேகங்கள் 

முறையே ட, 1, என்றும் கொள்க. உந்தக்காப்பு விதியின்படி , 

பயனை களை பா வைய்] 

ஆகும். 

2. நியூட்டனின் பரிசோதனை ofl 51 (Newton’s Experimental Law) 

நியூட்டன் ஒன்றோடொன்று மோதுகின்ற பல பொருள்கள் 

பற்றிய பரிசோதனைகளை நடத்திப் பின்வரும் மோதல் விதியைக் 

கண்டுபிடித்தார். 

₹:இரு பொருள்கள் நேரடியாக மோதும்போது, மோத 
லுக்குப் பின் அவற்றுள் ஒன்றைப் பொறுத்து மற்றதன் சார் 

வேகம் மோதலுக்கு முன் அவற்றின் சார்வேகத்துடன் ஒரு மாரு 

விகிதத்தைக் கொண்டிருப்பதோடு) எதிர்த் திசையிலு 

மிருக்கும்.?? 

20
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£ஈஇரு பொருள்கள் சாய்வாக மோதும்போது மோதலுக்குப் 

பின் அவற்றின் பொதுச் செங்கோட்டு வழித்திசை வேகக்கூறு 

களுள் ஒன்றைப் பொறுத்து மற்றதன் சார்வேகம், மோ தலுக்கு 

முன் அவற்றின் பொதுச் செங்கோட்டு வழித்திசை வேகக் கூறு 

களின் சார்வேகத்துடன் ஒரு மாரு விகிதத்துடனிருப்பதோடு, 

எதிர்த் திசையிலுமிருக்கும்.?? 

இம் மாறு விகிதம் மோதற் பொருள்களின் மூலப் பொருள்களை 

மட்டுமே சார்ந்திருக்குமே யல்லாது அவற்றின் பொருண்மை 

களை அல்லது பரிமாணங்களையோ சார்ந்திருக்காது. ச என் 
னும் எழுத்தின் மூலம் பொதுவாகக் குறிப்பிடப்படுகின்ற இந்த 

மாரு விகிதம் *₹மீட்சிக் கெழு??? (Coefficient of Elasticity) 

அல்லது ₹₹மீளியல் குணகம்?? அல்லது **மீளமைவுக் குணகம்?? 

(Coefficient of Restitution) Tarm gmypsauugaps. 

) 4, ஆகிய திசைவேகங்களுடன் ஒரு நேர் கோட்டில் 

சென்று கொண்டிருக்கும் ச மீட்சிக் கெழுவுடைய இரு பொருள் 

கள் ஒன்றோடொன்று மோதி, மோதலுக்குப்பின் முறையே yv,, 
ve Hau திசைவேகங்களுடன் அதே நேர் கோட்டில் செல்லுமே 
யானால், தியூட்டனின் பரிசோதனை விதியின்படி , 

Vy—V, = —e (u, — 4,) 

ஆகும். 

பொதுச் செங்கோட்டுடன் ஒ, 8 கோணச் சாய்வுத் திசை 
களில் முறையே 1॥,, 8; திசை வேகங்களுடன் சென்று கொண் 
டிருக்கும் இரு பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று மோதி, மோதலுக் 
குப் பின் பொதுச் செங்கோட்டுடன் முறையே 8, ம் கோணச் 
சாய்வுத் திசைகளில் 1, ॥, திசை வேகங்களுடன் செல்லுமே 
யானால், நியூட்டனின் பரிசோதனை விதியின்படி , 

¥, cos @ — v, cos $ = —e (u, cos K — uy cos f) 
ஆகும். 

மிகவும் கவனமாகச் செய்யப்பட்ட பரிசோதனணைகளிலிருந்து, 
நியூட்டனின் மேற்கண்ட மோதல் விதி தோராயமாகவே சரி 
யாக யிருப்பதாகக் காணப்பட்டுள்ள து. மோ தலுக்கு முன் இரு 
பொருள்களின் திசைவேகங்கள் அதிகமாக யிருப்பின் ௭ன் 
மதிப்புக் குறைவதாகக் காணப்பட்டுள்ள து. மோதற் சோடி 
களின் மூலப் பொருள்களின் தன்மைகளுக்கேற்ப ௪ன் மதிப்பு 
மாறுவதாகவும் காணப்பட்டுள்ளது. மேலும், ௪-ன் மீப்பெரு, 
மீச்சிறு மதிப்புகள் முறையே 1, 0 என்றும் கணக்கிடப்பட்



மீள்சக்திப் பொருள்களின் மோதுகை 807 

டுள்ளன. 2- 1 கொண்டுள்ள பொருள்கள் ₹₹முழுமை மீள் 
சக்திப் பொருள்கள்?? (7814601137 61851௦ 6௦0169) என்றும், 20 
எனக் கொண்டுள்ள பொருள்கள் ₹₹மீள்சக்தி முற்றிலுமற்ற 
பொருள்கள்?? (67120113 106125110 6௦0126) என்றும் அழைக்கப் 
படுகின்றன. 

3. மோதற் கோட்டிற்குச் செங்குத்துத் திசையில் இயக்க விதி 

இரு வழவழப்பான பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று மோதும் 
போது அவற்றின் மோதற் கோட்டிற்குச் செங்குத்துத் திசையில் 
எவ்விதக் கணத்தாக்கு விசையும் செயல்படாதாகையால், அத் 

திசையில் எவ்வித உந்த மாறுபாடு மிருக்காது. எனவே, 
மோதற் பொருள்களின் மோதற் கோட்டிற்குச் செங்குத்துத் 

திசையில் ஒவ்வொரு பொருளின் திசைவேகக் கூறு எவ்வித 
மாறுதல்யும் அடையாது. 

/டி 1) ஆகிய திசை வேகங்களுடன் பொதுச் செங்கோட் 
டுடன் முறையே உ, 8 கோணச் சாய்வுத் திசைகளில் சென்று 

மோதுகின்ற ச மீட்சிக் கெழுவுடைய இரு பொருள்கள் மோதலுக் 
குப் பின் பொதுச் செங்கோட்டுடன் முறையே 9, ர் கோணத் 
திசைகளில் 1, 1, திசைவேகங்களுடன் செல்லுமேயானால் , 

1810 ரி - 8) 8/0 €, 

v, sind = up sin B 

ஆகும். 

ஒரு நிலையான தளத்தின்மீது ஒரு கோளத்தின் மோதல் 

ஒரு நிலையான தளத்தின்மீது 1 பொருண்மையுள்ள ஒரு 

கோளம் 2 திசைவேகத்துடன் நேரடியாக மோதுகிற தெனவும், 

மோதலுக்குப் பின் அது) திசைவேகத்துடன் அதே நேர்கோட் 
டில் எதிர்த் திசையில் துள்ளித் திரும்புகிறதென்றும் கொள் 

வோம். 

இங்குக் கோளம், நிலையான தளம் ஆகியவை இரு மோதற் 
பொருள்களாகும். மோதலுக்கு முன் கோளத்தின் திசை 

வேகம் ௨ என்றும், மோதலுக்குப் பின் அதன் திசைவேகம் ர 
என்றும் கொள்க, இவ்விரு திசைவேகங்களும் எதிர்த் திசை 
களில் செயல்படுகின்றன. இரண்டாவது மோதற் பொருளாகிய 
தளம் நிலையாக யிருப்பதால் மோதலுக்கு முன்னரும் பின்னரும் 
அதன் வேகங்கள் பூச்சியமாகும். எனவே, மோதலுக்குப் பின் 
அவற்றின் சார்வேகம் - 1. 0-9 ஆகும். அதே திசையில், 
மோதலுக்கு முன் அவற்றின் சார்வேகம் - —y—O0=—n
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ஆகும். 2 என்பது கோளம், தளம் ஆகியவற்றிற்கிடையேயுள்ள 

மீட்சிக்கெழு வெனில், நியூட்டனின் விதிப்படி , 

மோதலுக்குப் பின் சார்வேகம் - -- 8 (மோதலுக்கு முன் 
சார்வேகம்) 

pe —e2(—4) = eu. 

அதாவது, நிலையானத் தளத்தின் மீது ॥ திசைவேகத்துடன் 

மோதுகின்ற ஒரு கோளம், மோதலுக்குப் பின் ௨/ திசைவேகத் 

துடன் துள்ளி எழும்பும். 

உயரத்திலிருந்து தரையில் விழும் கோளத்தின் மோதல் 

/ உயரத்திலிருந்து விழுகின்ற ஒரு கோளம் தரையின்மீது 1 
திசைவேகத்துடன் மோதுவதாகக் கொள்வோம். 

03 22ம் - 22ம், அல்லதுமஉ- J2 gh: 

8 என்பது கோளத்திற்கும் தரைக்குமிடையே உள்ள மீட்சிக் 
கெழு என்றும், மோதலுக்குப் பின் கோளம் உ திசைவேகத் 

துடன் துள்ளி எழும்புவதாகவும் கொள்க. 

1 நூ ௪ தத 17] 

ஆகும். எனவே, முதல் மோதலுக்குப் பின் ॥ - ஐ - ச /திரத் 
திசைவேகத்துடன் எழும்புகின்ற கோளம் 4, உயரத்திற்குச் 
சென்றால், உ - ப“ 2 மா என்னும் சூத்திரத்தில், ப- ௪ வி 98) 

    

15 0, --2; 9-7 என்று பிரதியிடுக. 

J. 0 = e2gh + 2 (—g) (hy) 
இ 

அல்லது, h, = * 3 gh ௪ சீர், 
அதீ 

குறிப்பு 1. கோளமும் தரையும் மீள்சக்தி முற்றிலுமற்றவை 
யாயிருப்பின் , 

e=0 v= O53 b=. 

ஆகவே, மோதலுக்குப் பின் கோளம் தரையிலிருந்து மேலே 
எழும்பாமல் தரையிலேயே கிடக்கும், 

குறிப்பு 2. கோளமும் தரையும் முழுமை மீள்சக்தியுடைய 
வையாயிருப்பின் , ச - 1 ஆகும். 

PRUs m=e@hokh
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ஆகவே, கோளமானது எவ்வளவு உயரத்திலிருந்து எந்தத் 
திசைவேகத்துடன் தரையின் மீது மோதியதோ அதே வேகத் 
துடன் அதே உயரத்திற்கு மோதலுக்குப் பின் மேலே எழும்பும். 

மாதிரி 104. ஒரு பந்து/் உயரத்திலிருந்து ஒரு நிலையான 
வழவழப்பானக் கிடைத்தளத்தின் மேல் விழுகிறது. மீளமைவுக் 

குணகம் ச எனில், துள்ளுவது நிற்குமுன் பந்து வரைந்த 
14௪ 
1.2 

1 +e ஓர 
ote nf என்று காட்டுக, 

8 1-௪ 

மொத்த தூரம் £ என்றும், கடந்துள்ள Cpr 

தீர்வு: பந்து முதல் தடவையாகத் தரையில் மோதுமுன் 
அதன் வேகம் ௦ எனில், 

u= பூசரர் ஆகும். 5, 2 33 

முதல் மோதலுக்குப்பின் பந்து 8, - 2 வேகத்துடன் மேல் 

தோக்கி /- 2 உயரத்திற்கு எழும்பி, மீண்டும் அதே வேகத் 

துடன் தரையில் மோதும், ஆகவே, முதல் மோதலுக்கும் 

இரண்டாவது மோதலுக்குமிடையே பந்து வரைந்துள்ள மொத் 

தத் தூரம் 2/.- 2 சீர் ஆகும். 

இப்போது பந்து இரண்டாம் முறையாக ர, - ecu Cass 

துடன் தரையில் மோதுவதால் இரண்டாம் மோதலுக்குப்பின் 
பந்து, ௨, - சீர வேகத்துடன் மேல் நோக்கி /,- 2, - ௪] 

உயரத்திற்கு எழும்பி, மீண்டும் அதே வேகத்துடன் தரையில் 

மோதும். ஆகவே, இரண்டாம் மோதலுக்கும் மூன்றாம் மோத 

லுக்குமிடையே பந்து வரைந்துள்ள மொத்தத் தூரம் 8-2 ஈத் 

ஆகும். இவ்வாறு பந்து ஓய்வு நிலையை அடையும் வரை 
துள்ளிக் கொண்டேயிருக்கும். ன து 

ஆகவே, பந்து ஓய்வு நிலபெறும் வரை மொத்தம் வரைந் 
துள்ள தூரம் 

தல கீத் ட் 204 சத பட். வெவவபைவவை வை 

2 சச ச்ச்... 

4 சிக்கிச்... வவட 

ட்ட 
(i — e’) 

i 
u 

—h + 2eh.
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=h 
| 

i —e? 

a h iis Bd 

Il—e 

இப்பொழுது 2 - 81-- 181” என்னும் சூத்திரத்தில் 2 - 8, 

ர: 0, 2- என்று பிரதியிட்டு / உயரத்திலிருந்து பந்து தரை 

ஏ 
ம் 

யில் விழுவதற்கு ஆகும் Gort = ஈட். என்று பெறலாம். 

முதல் மோதலுக்குப் பின் பந்து /, உயரத்திற்கு மேலே 
எழும்பி, பின் தரையை இரண்டாம் முறையாக மோதுவதால், 
முதல் மோதலுக்கும் இரண்டாம் மோதலுக்கு மிடையேயுள்ள 
நேரம் 2 % 4, உயரத்திலிருந்து தரையில் விழுவதற்கு ஆகும் 
தேரமாகும். 

அதாவது, முதலிரு மோதல்களுக்கிடையே யுள்ள நேரம் 

= 2x 2 hy hy, pened h, = eh 
g 4 

  

=ex, /2ek 
8 

= 2e 2h 
og 
ம் 

இதுபோல் இரண்டாம், மூன்றாம் மோதல்களுக்கிடையேயுள்ள 
நேரம் 

= 2 nif 
g 

sax, [Beth 
g 

g 
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இதுபோல் பந்து ஓய்வு நிலை பெறும்வரை அடுத்தடுத்த இரு 
மோதல்களுக்கிடையேயுள்ள நேரங்களாக் காணலாம். ஆகவே, 

பந்து ஓய்வு நிலை பெறுவதற்கு ஆகும் மொத்த நேரம் 

  

  maf ae |S aa த. 1-௪ 

721 aay 

21 | 1-௪ 

Qh 

  

நேரடி. மோதலுக்குப்பின் பொருள்களின் இயக்கத்தை நிர்ணயித்தல். 

ஒரே திசையில் 1, 2; திசைவேகங்களுடன் சென்று கொண் 

டிருக்கும் ஈ,, ஈட பொருண்மைகளுடய இரு வழவழப்பானக் 

கோளங்கள் தேரடியாக 

மோதுகின்றன. மீளியல் குண ரா) Me 

கம் ச எனில் மோதலுக்குப்பின் 
அவற்றின் திசை வேகங்களைாக் 

காண்க? 
  

இரு கோளங்களும் நேரடி 

யாக மோதுவதால், மோத 

லுக்குப் பின்னரும் அவற்றின் 

திசை வேகங்கள் பொதுச் செங் 

கோட்டின் வழியேதானிருக்கும். மோதலுக்குப் பின் அவற் 
றின் திசைவேகங்கள் 1, 7, எனில், உந்தக்காப்பு விதியின்படி , 

  

படம் 62 

88) 44 0,012 - miu, + mu, wen (1)
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நியூட்டனின் பரிசோ தனை விதியின்படி , 

vy, —¥, = — e (u, — 4) a (2) 

(2) Xm=m,),—mM,v, = —em,u, + eM uy, (8) 

(1) + (8) = (mm, + m) v, = (Mm —em)u + (1 + e) meu, 

(m,—em) u + +em,u, 
m + Mm, 
    

(1 + e)m,u, + (m, — em) 4, 
இதுபோல், ன் m, + M2 
  

குறிப்பு: இரு கோளங்களும் சம பொருண்மையுடையன 
வாகவும், முழுமை மீள் சக்தியடையனவாககவுமிருப்பின் , 
m=M,3;e=1. 

(m, — m,)u, +2 mu, =u 

2 im, iad 
உ ட ஆய 

இதுபோல், Vy = 8, என்று காணலாம். 
அதாவது, முழுமையான மீள்சக்தியுடைய இரு சமப் பொருண் 
மைக் கோளங்கள் நேரடியாக மோதுமானால் அவை தத்தம் 
திசைவேகங்களை மாற்றிக்கொள்ளும். 

ஈட பொருளின்மீது செயல்படும் மோதல் விசையின் தாக்களவை 

ஈ்டபொருளில் மோதலின் தாக்களவை-ஈ;-ன் உந்த மாறுபாடு 

= m1, னப க 

    

m, — e u 1 e 5 Uy = my =m (1 #1) 1+ +e) mu, 

m, +m, 

_™ (m, + m,)u,—~— ny, (i, erty) uy — (1 + @) 772,771 14 

im, + my 

_ Mm (1 + edu, — (1 +e) m m, u, கவட NE EM Ty Uy 
m, +m, 

771) 7712 ் 
உ டட. பு e)(u,— u, கடவ பகி வு 

டி. பொருளின் மீது செயல்படும் மோதல் விசையின் தாக் 
களவை 1, பொருளின் மீது செயல்படும் மோதல் விசையின் 
தாக்களவைக்குச் சமமாகவும் எதிராகவுமிருக்கும். இச் சம அள 
விலான தாக்களவையே மோ தலின் முழுத்தாக்களவையாகும்.
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இறுக்கத்தின் தாக்களவையும், நிலைமீட்சியின் தாக்களவையும் 
_ (Impulses of compression and Restitution) 

m, பொருளின் மீது மோதலின் முழு தாக்களவையை 
என்று குறிப்பிடுக, 

m, m, 

T= ia Fm, (1 + e) (, — w,) 

ஆனால், மோதலின் முழுத்தாக்களவை யென்பது ஈன் மீது 
செயல்படும் இறுக்கத்தின் தாக்களவை, நிலைமீட்சியின் தாக் 

களவை ஆகியவற்றின் மொத்தமாகும். இறுக்கத்தின் தாக் 
களவை 7; என்றும், நிலைமீட்சியின் தாக்களவை 7. என்றும் 
குறிப்பிடப்படின் , 

சீ = I, + i. 

ஆகும். ஆனால் மீளியல் கெழு 2 - 0 எனில், பொருள் இறுக்க 
மடைந்த பின் தன் மூலை நிலையைத் திரும்பப் பெற முடியா 

காகையால் நிலை மீட்சித் தாக்களவை 7-0 ஆகும். 7-ல் 

25 0 என்று பிரதியிட 

Mm, My 
= ————- (Hh — U,) 

4௦ m, + M2 

என்று காணலாம். 

க் சீனை மீட 

_ அட்டை முய [மு பு 
Wy ந 

சாட ரா, 
வவட 0 (u, — Uy) 

m, + Mm 

ote =e Tg 

நேரடி. மோதலின் இயக்க ஆற்றல் இழப்பு 

(Loss of K. E. due to Direct Impact) 

1. முற்றிலும் மீள்சக்தியற்ற பொருள்களின் மோதுகை 

படி டி, ஆகிய திசைவேகங்களுடன் சென்று கொண்டிருக்கும் 

ஈட Mm, பொருண்மைகளுள்ள, முற்றிலும் மீள்சக்தியற்ற இரு 

பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று நேரடியாக மோதுகின்றன. 

மோதலின் விளைவாக ஏற்படும் இயக்க ஆற்றல் இழப்பைக் 

காணல் :
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மோதலுக்குப்பின் பொருள்களின் திசைவேகங்கள் முறையே 

9,,1) என்க, இரு பொருள்களும் முற்றிலும் மீள்சக்தியற்றவை 
யாகையால், 2- 0 ஆகும். உந்தக் காப்பு விதியின்படி : 

ர 0) ர 1) மடார் டது 

நியூட்டனின் பரிசோதனை விதியின்படி , 

பண் ணை 0 ணை = — 0 (wy —4,) = 0 

MY, — my, = 0 

mv, -+ mV, = mu + mu, 

உ. (m, + m,) ¥, = Mm, u, + Mm, ua 

அல்லது, ஷர்ட் எட இ 
m+ mM, 

5 m,u, + meu, இதுபோல், j= See : h. 1 m, +m, Vy என்று காணலாம் 

மோதலுக்கு முன் இயக்க ஆற்றல் - eM, uy + $m, ug? 
மோதலுக்குப் பின் இயக்க ஆற்றல் = 5798-3 

= Em (Poe matey Lm, (Memes)? 
m, +m, m, + mM, 

(mu, + me u,) 1 1 1 a Pe Dy + mJ 
_ 1 (Muy + my u,)? 

் Wty +b m, 

இயக்க ஆற்றல் இழப்பு - (1 டயட + 4 m, uy") 

mm ay (m, uy + m, u,)? sf 8 
mM, -- M2 

=} m, +m, [m, (m, +m,) 4’ + ms (m1, + m,) u,? 

— (mu, + டய] 

ந ze ———— Tm, mu? a m, +m, 0 1779) 24-78) ஈடி டட m,m,u, uy] 

॥ 

771 = 2 fu + ud — 2 m + m, 1 a 14) us] 

= 1, ty (u a 

“im, + om, 14)".
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2. நேரடி மோதலில் இரு மீள்சக்திப் பொருள்களின் இயக்க 

ஆற்றல் இழப்பு . 
/ட டி திசைவேகங்களுடன் சென்று கொண்டிருக்கும் இரு 

வழவழப்பான மீள்சக்திக் கோளங்கள் ஒன்றோடொன்று நேரடி 

யாக மோதுகின்றன. மோதலுக்குப் பின் அவற்றின் திசை 
வேகங்கள் முறையே ,, 1). அவற்றிற்கிடையேயுள்ள மீளியல் 
புக்கெழு ச எனில், மோதலின் விவாக ஏற்பட்டுள்ள இயக்க 
ஆற்றல் இழப்பினைக் காணல் : 

உந்தக்காப்பு விதியின்படி : 

  

  

பயை ளை மா வய Uy see (1) 

நியூட்டனின் விதியின்படி ₹ 

ட நிரு சோ u,) on (2) 

இவ்விரு சமன்பாடுகளையும் தீர்த்து 

_ (m, — em,) 4, tim (1 4 ௪) அ ர ௮ ஸு ட் (8) 

டட m, (1 + e)u, + (m, — em,) u, ட (4) 

m+ Mm, 

என்று பெறலாம். 

மோதலுக்கு முன் இயக்க ஆற்றல் - $ 8, படர் £m, uy’, 

மோதலுக்குப் பின் இயக்க ஆற்றல் - 1, ட ட்டி 

இயக்க ஆற்றல் இழப்பு - $ (8, மட்ட mM, ug*)—4 (m, v,7 + m, v,”) 

= £m, (uy?—v1") + 4m, (u2? — V9") 

“தரி (8-0) டோ) ௬, கோ 
(uz + v2) 

ஆனால் (1)-லிருந்து, 
mM, Uy + ராடி டார் Mig Ve 

அல்லது, 8) 0-0 ௮ 8) பேடி 

“. இயக்க ஆற்றல் இழப்பு 
அழி — 1) Gr + ¥1) $ோடி போய) ey + 4) 

= $m, (i, —¥,) [@, + V1) — Ge + ¥2)] 

=4m,(@,—v1) [t, —4,) + 1 — »2)]
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த, (ட) [மடி சய] (2)-லிருந்து. 
”$8, (மரற CW, — 4) (1 — e)] 

bm, (u, — uw) (1 — €) (Qu, — ¥y) 

eu, — ணிய (4௮ 27 ு $81) (2-1) (1-.ஐ [as om, doi 

2M, (u,—uy) (1 —e) 
(my +m,) uy —(m,—em,) u,—m, (1+-e) “ ணை அட ணக யா 

Hi m, (1-+e) uj—m, (1 +e) u, ச ஈட போடு (1-5 ஆடிட. 

m,m ட 47% 7779 4 _ 2 =m, +m, (1—e*) (u, —us) 

குறிப்பு: 2- 0 என்று பிரதியிட்டு நேரடி மோதலின்போது முற்றிலும் மீள்சக்தியற்ற இரு கோளங்களின் இயக்க ஆற்றல் 
இழப்பு 1 met a, க)” என்று காணலாம். hn, em, = M 
எனில், நேரடி மோ தலில் மூற்றிலும் மீள் சக்தியற்ற Qa Car aria களின் இயக்க ஆற்றல் இழப்பு $ 44 (42) ஆகும், ஆனால், மோதலுக்கு முன் இரு கோளங்களின் சார2வுகம் 1” எனில், 

. Mm, Mt, . Vi= UU, Gb. மேலும் 1 Ma THUG My m, Aw m, +m, 
வற்றின் இசைச் சராசரியல் (Harmonic Mean) பாதியாகையால் தேரடி மோதலில் முற்றிலும் மீள்சக்தியற்ற இரு கோளங்களின் இயக்க ஆற்றல் இழப்பு - $ நரா மோதலுக்கு முன் இரு கோளங்களின் சார்வேகத்தைத் தனது வேகமாகவும், அவ்விரு கோளங்களின் பொருண்மைகளின் இசைச் சராசரியில் பாதி யைத் தனது பொருண்மையாகவும் கொண்டு நகர்ந்து கொண் டிருக்கும் ஒரு பொருளின் இயக்க ஆற்றலுக்குச் சமமாகும். 

  

மாதிரி 105. ஓய்விலிருக்கும் ஒரு கோளத்தின் மீது அதற் குச் சமமான மற்றொரு கோளம் தேரடியாக மோதுகிறது. மீளியல் குணகம் ஈ எனில், மோதலுக்குப் பின் அவற்றின் வேகங்கள் 1--2: 12 என்றும் விகிதத்திலிருக்குமென்று காட்டு. 

தீர்வு. இரு கோளங்களின் பொருண்மை 1 என்க. 
மோதலுக்கு முன் கோளங்களின் வேகங்கள் ம, 0
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மோதலுக்குப் பின் அவற்றின் வேகங்கள் v,, v, என்க. 

உந்தக் காப்பு விதியின்படி, ஈர, -ட ஈம, - mu + 0 

அல்லது, Y, + vo =u aa (1) 

நியூட்டனின் விதிப்படி, ர, - vg = —e (u—O)=—e u... (2) 

(1) + (2) = 2y, = u (1-e) 

8 u (1—e) 
அலலது, ரந, ௭ ஓ 

(1) — (2) 2y, = u(1+e) 

ம் 2 (1-4 
அல்லது, Be எர ஜன் 

9, 1—e 

y% +e 

மாதிரி 106. ஓய்விலிருக்கும் ஒரு கோளத்தின்மீது அதற்குச் 

சமமான மற்றொரு கோளம் நேரடியாக மோதுகிறது. மீளியல் 

குணகம் ச எனில், அவற்றின் மூல இயக்க ஆற்றலில் 3 (1--2) 
பகுதி மோதலின்போது இழக்கப்பட்டுள்ளதெனக் காட்டு. 

தீர்வு: இரு கோளங்களின் பொருண்மை 1 என்க. 

மோ தலுக்குமுன் கோளங்களின் வேகங்கள் 8, ௦ 5 

மோதலுக்குப்பின் அவற்றின் வேகங்கள் ॥) ॥, என் ௧. 

(மோதலுக்குமுன்) மூல இயக்க ஆற்றல் - 318822 + o = 181025, 

4 ள் m,m 
மோதலின்போது இயக்க ஆற்றல் இழப்பு - ட மாஜி (1-4) 

1 a 

(4, — u,)? (@SHrb) 

(இங்கு 11) =m, = M5 uy = UZ u, = 0) 

= (1-2) (u — 0)* = i   

m 
— (1—e?) uv? ; ¢ ) 

4 (1—e?). 4 mu? 

= 4 (1-&) x epw இயக்க 

ஆற்றல், 

|
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amiGurge (Oblique Impact) 

சாய்மோதலுக்குப்பின் இருபொருள்களின் திசைவேகங்கள் காணல் 

ட என்ற நிறையையும் ॥, என்ற திசைவேகத்தையும் 

கொண்ட ஒரு கோளம் 1, என்ற நிறையையும் 8, என்ற திசை 
வேகத்தையும் கொண்ட மற்றொரு கோளத்துடன் சாய்வாக 

மோதுகிறது. மோதலுக்குப்பின் கோளங்களின் திசைவேகங் 
களைக் காணல், 

A, Boao ou or 

முறையே m, m 
பொருண்டைகள் 
கொண்ட இருகோளங்் 
களின் மையங்கள். 

அவற்றின் மையக்கோ 

டாகிய 42.யுடன் முறை 
யே xX, 3: கோணச் 

சாய்வுத் திசைகளில் 

/ ட 1, திசை வேகங்களு 

டன் சென்று கொண்டி 
ருக்கும் அக்கோளங்கள் சாய்வாக மோதுகின்றன. மோத 
லுக்குப்பின் அக்கோளங்கள் மையக்கோடு 4தி-யுடன் முறையே 
9, 6 கோணச்சாய்வுத் திசைகளில் v,, y, தி சவேகங்களுடன் 
செல்வதாகக் கொள்க. 

  

மையக்கோடு வழியாகவும் அதற்குச் செங்குத்தாகவும் திசை 
வேகப் பிரிப்பு செய்க : 

உந்தக்காப்பு விதியின்படி , 

my ¥, Cosh + m,v, 703 6 = Mt, uv, cos oe + m,u, cos B...(1) 
நியூட்டனின் விதியின்படி , 

¥, COS 8 — v,cosh =—e (u, cos X—u,cos #) ... (2) 
பொதுத் தொடுகோட்டின் வழியே ஒவ்வொரு கோளத்தின் 
திசைவேகமும் மோதலினால் மாறுபடாதிருக்கும் 

“. Vy Sin @ = uy sine si (3) 
9, 81ம் = up sin B oe _ bes (4) 

(2) X m, =m, v, cos ரி my, cos @ = — em, u, cos « 

+ em, u, cos B (1) =m, v, cos @ +m, v, cos ¢ = m, U, COS X + nin u, cos B =i 4 COS X + Mau, Cos B
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கூட்டுக [(2), (1)]: 
(௫. 48) 71008 9- ௦-2 ச, 008 44 (1-2) ஈட, 008 8 

அல்லது, Vv, 0080 

(m,—em,) u, cos X+(1+¢) m, u, cos நி 
ஆ ae 5 

(m, + m2) ஸு 

  

இதுபோல், v, cos ¢ 

(1 + e) m, u, cos (டூ - em,) u, Cos B 

(m, + m,) 

  (6) 

(8), (5) padu suarurG@aseiler atréamacrs gaty vy spud, 

(4), (6) ஆகிய சமன்பாடுகளின் வர்க்கங்களைக் கூட்டி vogguyip 
காணலாம். 

சமன்பாடு (8)ஐ சமன்பாடு (5)ஆல் வகுத்து 9ிஐயும், 

சமன்பாடு (4)ஜ சமன்பாடு (6)ஆல் வகுத்து ஜஐயும் காணலாம். 

m, பொருண்மையின்மீது செயல்படும் மோதல் விசையின் 

தாக்களவை 

மோ தல்விசையின் தாக்களவை / - பொதுச் செங்கோட்டு வழி 

ஈடன் உந்த மாறுபாடு 

- ர) 1008 9-1) 41 008 

= m, (v, cos 6 — ர) 008 4) 

™ — em,)u, cos & + (1 + e) m, u, Cos B 
- சு _ — u, cos <| 

m, +m, 

  ace அ யணம் u, cos X+(1-+e) m, u, COS 8—(m,-+m,) 
m,+m 

் 11 008 4 8] 

_ my [௯ u, cos X-+(1 +4 e) m, u, cos B—m, u, cos <| 
m, +m, 

டம். (1 + e) m,u, cos B—(1+e) m2 4, cos «| 
m, +m, 

~ 1 ™_ (1 + &) (u, cosf — 4, cos X). 
m, -+ m2
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குறிப்பு 1. m, பொருண்மையின்மீது செயல்படும் மோதல் 

விசையின் தாக்களவை இத் தாக்களவைக்குச் சமமாகவும் 

எதிராகவுமிருக்கும், இச்சம அளவுத் தாக்களவையே மோதலின் 

மொத்தத் தாக்களவை எனப்படும், 

குறிப்பு 2. ௨, - ௦ எனில், (4)-லிருந்து ர் - ௦ என்று 
காணலாம். ஆகவே, ஓய்விலிருக்கும் ஒரு வழவழப்பான 
கோளத்தின்மீது மற்றொரு வழவழப்பான கோளம் மோதினால், 
ஓய்விலிருந்த கோளம் மோ தலுக்குப்பின் கோளங்களின் மையக் 
கோட்டு வழியே நகரும். 

குறிப்பு 3. 8, -ஈ,, ௪-1 எனில், (1), (2) ஆகிய சமன் 
பாடுகளிலிருந்து, 9, 008 8-1, 006 9 என்றும், 1, 0௦8 @ =u, Cos & 
என்றும் காணலாம். அதாவது, முழுமை மீளியல்புள்ள இரு 
சமகோளங்கள் சாய்வாக மோதுமெனில், அவற்றின் மையக் 
கோடு வழியே தத்தம் திசைவேகக் கூறுகள் அவை மாற்றிக் 
கொள்ளுகின் றன . 

சாய்மோதலின்போது ஏற்படும் இயக்க ஆற்றல் இழப்பு (Loss of 
K.E, due to Oblique Impact) 

1/2) திசைவேகங்களுடன் சென்றுகொண்டிருக்கும் ஈட) 170, 
பொருண்மைகளுடைய இரு வழவழப்பான கோளங்கள் ஒன்றை 
யொன்று சாய்வாகத் தாக்கிக் கொள்கின்றன. அவற்றின் 
மையக் கோட்டுடன் ஈ,, 8, ஆகியவற்றின் திசைகளின் சாய்வு 
கள் முறையே 1, 42 எனில் இயங்கு ஆற்றல் இழப்பைக் 
காணல் £ 

நிறுவல் 1 

நேரடி. மோதல் இயங்கு ஆற்றல் இழப்பிலிருந்து வருவித்தல் 5 

நேரடி மோதலில் இயங்கு ஆற்றல் இழப்பு - ழ 17% 
ர 

(1 25). (41 — u,)? என்று நாமறிவோம், இக் கோவையில், Uys டி என்பன இரு கோளங்களின் மையக்கோட்டு வழித் திசை வேகங்களாகும். இங்கு, இரு கோளங்களின் திசைவேகங் களாகிய ௨, 4, என்பன மையுக் கோட்டுடன் முறையே 1) 69 சாய்வுகளிருப்ப 1 தால், அவற்றின் மையக் கோட்டு வழித் திசை வேகக் கூறுகள் முறையே 4, 008 ஷ,, 1, 005 8, ஆகும். எனவே, மேற்கண்ட கோவையில் 1, , 2/2 ஆகிய கணியங்களை முறையே 81008 %0ூ 9008 42 என்ற கணியங்களாக மாற்றி, சாய் மோதலின்போது ஏற்படும் இயங்கு ஆற்றலைக் காணலாம்,
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எனவே, சாய்மோதலின்போது இயங்கு ஆற்றல் இழப்பு 

m, mM, (1—e*) (u, cos X,—u, cos 47. 
m, +m, 

=i 
os 

நிறுவல் 2. (சார்பிலா நிறுவல்) 

4, என்பன முறையே 

M, ரூ. பொருண்மைக 
ளஞூள்ள கோளங்களின் 
மையங்கள். அவற்றின் 

திசை வேகங்களாகிய u,, 

u, என்பன  AB-wt or 

(poo mGur K,, &, Fruiey 

களிலுள்ளன. மோதலுக் 
குப்பின் அவற்றின் திசை 

வேகங்களாகிய 7, 1, என் 
பன 48-யுடன் முறையே 

ரி, 983 ஆகிய சாய்வுகளிலுள்ளன. 2 என்பது கோளங்களின் 

மீளியல் குணகம் : 

  

  

படம் 64 

48 வழியே உந்தகாப்புச் சமன்பாடு : 

747, 7008 ரி, -ட170) 1) 008 87-77) 14008 8191, HW, COS X, en 
298 1 

412 வழியே நியூட்டனின் சமன்பாடு : 

7) 009ரீ,--9) COS 9ி,---2 (0008 4) 14) 008 8) «ss (2) 

கோளங்களின் பொதுத் தொடுகோடு வழியே திசைவேகங்கள் 

மாரறாமலிருக்குமாகையால் , 

9) 9101 சி; -- uy sin X, ee ote (3) 

v2 Sin @, = u,sin «, ae a (4) 

(1), (2) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து , 

(m,—em) u, cos X,+(1+e) m, uz cos «2 
  

  

v, cos 8, = 
m, + m2 

(5) 

), 008 ரி, (1+) m, u, cos X,+(m,—em,) u, cos &, 

m, +m, 

(6) 
என்று பெறலாம், 

21
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மேலும், மோதலின் தாக்களவை 

I = m, (v2 COS Oy—ty COS &2)= — My (Y, COS A1—u, COS &,) 
(7) 

என்று அறிவோம். 

மையக்கோட்டுத் திசையில் மோதலுக்கு முன் இயங்கு ஆற்றல் 

=4m,u,* cos? &, + 4 m,u, cos* Kg 

மையக்கோட்டுத் திசையில் மோதலுக்குப்பின் இயங்கு ஆற்றல் 

~ $m, ம006£ 09 4 3/1 1, 0081 95 

இயங்கு ஆற்றல் இழப்பு 
= 4m, (uy cos? &,~-v," cos? 8.) +4 mm (02008 822 008 9) 

= $y (u, cos K, — ¥ cos #,) (u, cos &, — v, cos நிழ 
+ £m, (u, cos Xg— v2 cos X98.) (u, cos &,-+v, cos 8.) 

= $I (u, cos &, + vy, cos 6,)—4 I (uz cos&, + v, cosd,) 

I[ (u, cos &, — u, cos ~,) + (y, cos 6, — v2 cos 9,)] 

I[ (u, cos &,—u, cos &,)—e (u, cos &y—w, cose) ]; 

(2) இலிருந்து 
= 411 (u, cos x, — u, cos &) (1—e)] 

= $(1 —e) (u, cos x, — uw, cos 2 7 

ஆனால் I = ௬, (4,008 x, — y, cos ரி) 

| 

ம
வ
 

ம
வ
 

> my [uy cose —amems) uy cose —(1 she) My Uy COSXg 
mM, + m, 

=—% (ma, + ருரு 17 me) Uy COSK ,—(mM,—em,) u, cosx,—(1 +e) 
  

777, 12) 008 %,] 

_ Mm, 
= mm, (1 +e) m, v1, cos&,—(1-+e) m, cose, 

777, 
ர] (Ite) my (u, cos—, —u, cosx,) | 

  

mm, 
"my, +m, (1 + e) (u, 008%1--1, 0084) 

இயங்கு ஆற்றல் இழப்பு = 4 (1—e) (4, cosx, — u2 cos «,)
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m,m, ட 
in ot a -+ e) (uy cosx,—u, Cosx,) 

=f “| மூ 5 
த m, + m, (1—e?) (tu: Cos & ,—t, COS & .7) 

குறிப்பு: ௪- 1 எனில், இயக்க ஆற்றலில் எவ்வித இழப்பு 
மில்லயென்று காணலாம். ஆனால் ச 3 எனில், இயக்க 
ஆற்றலில் சிறிதளவேனும் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்குமென்பது 

தெளிவு $ இவ்வாறு இழக்கப்பட்ட இயக்க ஆற்றல் வேறு 
ஆற்றல்களாக, குறுப்பாக, வெப்பம், ஒலி ஆகிய ஆற்றல்களாக 
மாற்றப்படுகின் றன . 

குறிப்பு 2. ஈ, பொருண்மையுள்ள சுத்தியல் ஒன்றினால் ஈ, 
பொருண்மையுள்ள ஓர் ஆணியின்மீது ஓங்கி அடிப்பதாகக் 

கொள்வோம். அடிபடுமுன் ஆணி ஓய்வு நிலையிலிருப்பதால் 

1, 0 ஆகும். சுத்தியல் அடி ஆணியின்மீது பொதுச் செங் 

கோட்டின் வழியே விழுமாயின் £ - 0 ஆகும். மேலும் ஆணி 
ஓய்வு நிலையிலிருப்பதால் 8 - 0 ஆகும். எனவே, சுத்தியன் 
அடியினாலேற்படும் 

(பகம் 
இயக்க ஆற்றல் இழப்பு - $ (le) u,? 

m, + M2 

சுத்தியலடிக்கு முன்னிருந்த இயக்க ஆற்றல் 4 $ 8) ஈட 

சுத்தியலடியினாலேற்பட்ட இயக்க ஆற்றல் இழப்பு 

. சுத்தியலடிக்கு முன்னிருந்த இயக்க ஆற்றல 

ee ao. CY aly 
m, +m, 

m, 

  

எனவே, 4 இன் மதிப்பு அதிகரிக்க அதிகரிக்க மேற்கண்ட 
a 

விகிதம் குறைந்து கொண்டேயிருக்கும். அதாவது, ஆணியின் 
பொருண்மையுடன் ஒப்பிடுகையில் சுத்தியலின் பொருண்மை 

அதிகமாயிருப்பின் சுத்தியலால் ஆணியை அடிப்பதிலேற்படும் 

இயக்க ஆற்றலிழப்புக் குறைவாகயிருக்கும்.
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வழவழப்பான தளத்தின்மீது வழவழப்பான கோளத்தின் சாய்மோதல் 

uy 1 பொருண்மையுள்ள, 
முற்றிலும் வழவழப்பான 

கோளம் ஒன்று, ஒரு நில் 

யான், முற்றிலும் வழவழப் 
ம லலவதுத் கய பதட்ட மம வலவ பான தளத்தின்மீது சாய் 

வாக மோதுகிறது, மீள் 
இயல் குணகம் ௪ எனில், 
மோதலுக்குப்பின் கோளத் 

Saat . தின் இயக்கத்தைதக் 
* காணல் 2 

  

கடல்பிலி 48 என்பது ஒரு நிலை 

யான, முற்றிலும் வழவழப்பான தளம். இத்தளத்தின்மீது 0-ஐ 

மையமாகக் கொண்ட ஈ பொருண்மையுள்ள ஒரு வழவழப்பான 

கோளம் / திசைவேகத்துடன் , தொடுபுள்ளி வழிச் செங்கோட் 

டூடன் & கோணச் சாய்வுத் திசையில் மோதுகிறது. மோத 

லுக்குப்பின் கோளத்தின் திசைவேகம் $ என்றும், அது தொடு 

புள்ளி வழிச் செங்கோட்டுடன் ர கோணச் சர்ய்வுத் திசையில் 

செயல்படுகிறதென்றும் கொள்க, 

தளமானது தொடுபுள்ளி வழித் தொடுகோட்டிலமைவதால், 
தளத்தின் வழியே திசைவேகக் கூறுகள் மோதலுக்கு முன்னரும் 
பின்னரும் மாருதிருக்கும். 

vsin @ = usin« we Le (1) 

தளத்தின்வேகம் மோதலுக்கு முன்னரும் பின்னரும் பூச்சியமாகு 
மாதலால், நியூட்டனின் விதிப்படி , 

ycos @-- O =< —e(—ucos x — QO) 

அதாவது, 1008 ரீ - ௪1008 4 i i (2) 
(13, (2) aw suariurGanler utsan srs கூட்டவும். 

v= u? (sin? & + 2? cas? «) bes wa (3) 

(1/ஐ (8)ஆல் வகுக்கவும். 

tan @ = ட்ட tan « 
e 

அல்லது, 0010 - 201_ ய see (4) 
(5), (4) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து மோதலுக்குப்பின்
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கோளத்தின் வேகத்தை அளவிலும் திசையிலும் நீர்ணயிக்க 
லாம், 

குறிப்பு 1. தளத்தின் மீதுள்ள அழுக்தத்தின் தாக்களவை 

கோலத்தின் மீதுள்ள அழுத்தத்தின் தாக்களவைக்குச் சமமாக 
வும் எதிராகவுமிருக்கும். 

கோளத்தின் மீதுள்ள அழுத்தத்தின் தாக்களவை - பொதுச் 

செங்கோட்டு வழி உந்த மாறுபாடு 

= m[V cos @ — (—ucos &)] 

= m[Vcos 4+ ucos &] 

= m[eucos & + ucos 6] 

=m(1+e)ucos &. 

குறிப்பு 2. < = 0,8 = Ocrafled vy = eu, 

அதாவது, ஒரு வழவழப்பான கோளம் ஒரு வழவழப்பான 

கதுளத்தின்மீது / வேகத்துடன் செங்குத்தாக மோதினால், மோத 
லுக்குப்பின் கோளம் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக ௨ வேகத்துடன் 

துள்ளி எழும்பும். 

குறிப்பு 3. e = 1 எனில், ரி- 61: ம. 

அதாவது முற்றிலும் மீள் சக்தியுடைய ஓரு வழவழப்பான 

கோளம் முற்றிலும் வழவழப்பான ஒரு தளத்தின்மீது மோதினால், 
மோதலுக்குப்பின் கோளமானது அதே வேகத்துடன் துள்ளி 

எழும்புவதோடு துள்ளல் கோணம் மோதல் கோணத்திற்குச் 

சமமாகவுமிருக்கும். 

குறிப்பு 4. 2: எனில், 008 ரி - 0 அல்லது ॥ி - — 

அதாவது, முற்றிலும் மீள்சக்தியற்ற ஒரு கோளம் ஒரு வழவழப் 

பான தரையின் மீது வீசியெறியப்பட்டால், மோதலுக்குப்பின் 

அக்கோளம் தளத்தின் வழியே விரைந்தோடும். 

மாதிரி 107. கீ, 8 என்னும் சமமான இரு கண்ணாடிக் 
கோளங்கள் ஒரு கிடைத்தள வட்டப்பாதையில் ஒரு விட்டத்தின் 

எதிர்முனணகளில் ஓய்விலிருக்கின்றன. A-uterg வட்டப் 
பாதையின் வழியே வீசியெறியப்படுகிறது. 7' நேரத்திற்குப்பின் 

அது மி-யின் மீது முதல் தடவையாக மோதினால் அதன் பின்னர்
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2T 

e 

s 

மென்று காட்டுக. 8 என்பது கோளங்களுக்கிடையேயுள்ள 

மீளியல் குணகம். (சென்னை எம். எஸ்ஸி, 19698) 

நேரத்தில் அவை இரண்டாம் தடவையாக மோதிக் கொள்ளு 

தீர்வு: 4-யானது॥ வேகத் 

துடன் 2-யின் மீது மோதுவ 
தாகக் கொள்க. இரண்டுக்கு 
மிடையே மோதல் நேராகயிருக் 

கும். மோதலுக்குப்பின் 4; 8 
ஆகியவற்றின் வேகங்கள் 
முறையே 1, , 1) என்க. 

நியூட்டனின் விதிப்படி , 

¥2—- ¥, =—e (O ~ u) =eu 

படம் 66 ட டதத (1) 
ஆனால் 4-யானது 2-யின் மீது 

மோதுவதற்கு எடுத்துக் கொண்ட நேரரம் 77 ஆகையால், T 

தேரத்தில் அது அரைவட்டத் தூரத்தைக் கடந்துள்ளது. 
வட்டப்பாதையின் ஆரை 7 எனில், 

uT = 4(2 ar) = or wine a (2) 

  

முதல் மோதலுக்குப்பின் இரண்டாவது மோதல் 7, நேரத்தில் 
ஏற்படுவதாகக் கொள்க, 8-யானது 4-யைப் பொறுத்து ஒரு 

சற்றுச் சுற்றி வந்த பின்னரே 4-யின்மீது மோத முடியும். 

எனவே, 2-யானது 7, நேரத்தில் 4-யைப் பொறுத்த சார் 
வேகம் (1,-- 2) உடன் வட்டப்பாதையின் சுற்றளவுக்குச் 

சமமான தூரத்தைக் கடக்கிறது. 

“. (4,-%,7,) = 2ar 

அதாவது, 8/7) - 8௨7 (1), (£) ஆகியவற்றிலிருந்து 

27 
ளு ee T, = 

மாதிரி 108. ஒரு வட்டமான மேசையின் விளிம்பில் ஒரு 
வழவழப்பான வளையம் பொருத்தப்பட்டூுள்ளது. வளயத்தை 
யொட்டிய 7 எனும் புள்ளியிலிருந்து மேசையின் மேற்பரப்பின் 
மீது ஒரு துகள் வீசியெறியப்படுகிறது. வயத்திற்கும் 
துகளுக்குமிடையேயுள்ள மீளியல் குணகம் ச. துகளின் எறி 
திசை 7 வழி ஆரையுடன் 4 கோணத்திலுள்ளது, வளையத்தில்



மீள்சக்திப் பொருட்களின் மோதுகை 327 

இரு இடங்களில் மோதியபின் துகள் மீண்டும் புறப்பட்ட 
இடத்திற்கே வந்து சேர்ந்தால் 

»,. 1,1 1 
cot? & = ன் + ar oF “அ 

என்று காட்டுக, 

தீர்வு : /-யிலிருந்து எறியப்பட்ட துகள் 0, £ ஆகிய புள்ளி 

களில் மோதி, மீண்டும் 72-யை 
அடைகிறது. 7-யிலிருந்து எறி 

வேகம் ॥ என்க. P, O, Ry 

ஆகிய புள்ளிகள் வட்ட மையம் 
வுடன் இணைக்கவும். 

A 
0.0 - எறிகோணம் - ஃ 

A 
OP=00 amaured, OQOP= xk: 

0-விலிருந்து 08 வழியே துக 
A 

ளின் வேகம் ர என்றும் 0078-6 

என்றும் கொள்க. 

மோதலுக்கு முன் துகளின் 

  

0 வழி வேகக்கூறு - u cos & 

மோ தலுக்குப்பின் துகளின் 00 வழி வேகக்கூறு - 9 008 0 
ஆனால் செங்குத்துத் திசையில் துள்ளல்வேகம் மோதல் 
வேகத்தைப்போல் ச மடங்கு இருக்குமாகையால், 

y cos 6 - 21008 4 os aie (இட) 

மேலும், 0-விலுள்ள தொடுகோட்டின் வழியே வேகக்கூறுகள் 

மோதலுக்கு முன்னரும் பின்னரும் சமமாகயிருக்குமாகையால், 

v Sin @ = uSin « ee a (2) 

cot @ = ௪௦௦4 4 oss ees (3) 

A A 
Qudurapgi, ROP = 2 ROP = 2 (0 + «) 

ORP-+-OPR = 180° — 2(0 + &) 
A A 

ஆனால், 08- 017 ஆகையால், 082 - 028- 905.) 
அதாவது, 7-இல் மோதல் கோணம் ரி, துள்ளல் கோணம் 
90---(9--4). ஆகவே, சமன்பாடு (8)-இன் அடிப்படையில், 

cot [90° —(#@ 4+ &)] = ௪௦௦4
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அதாவது, 180 (9-4) - 800 ர 

ர்ற்சி றட 6 

1 — tan @ tan < tan @ 
  

tan? @ + tane tan@ = e — e tan@ tanx 

. 1 
ஆனால், (8)இலிருந்து, (809 - -- (80 4 

  

    

tan? < 1 1 
ச — = e—e--—t fan ் ளி + tan ள் tan = e—e ள் tan< tanx 

3 a , tan’ tan’ & se கபி 

2 2 

॥ Las
} 

1 1 
அதாவது) tan*X (4 + ச் +1 

க 1 
அல்லது, ௪௦௦14 - 1-4 யனா. 

௦01“ € i | 
me
 

[
m
s
 

1 
ae லீ 

மாதிரி 109. நிறைமீட்சித் தன்மையற்ற ஒருதுகள் கிடைத் 
தளப் பரப்பின் ஒரு புள்ளியிலிருந்து / திசைவேகத்துடன் X 
ஏற்றக் கோணத்தில் எறியப்படுகிறது. ச என்பது மீட்சி எண் 

2u sin X 
ல கடவது நேரத்திற்குப் பிறகு தளத்தின்மீது துள்ளி 

யெழுவது நிற்கும் என நிறுவுக. துகள் மொத்தம் சென்றுள்ள 
கிடைத் தூரத்தையும் நிர்ணயிக்கவும். 

(பி. எஸ்ஸி. சென்னை 1967 ஏப். , மதுரை 1978 ஏப்.) 

தீர்வு ₹ 

என்றால் 

த aM 
ge Se 5 

2 a? mm a 
sal y SB 2 8 5, eS 

it ததை Wt 7] 
a Ae ~ ன 

      ஆப் Cosa Ay > Ucosa A, -> Uros® Az 1icosa 

படம் 68
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தொடக்கக் கிடைவேகம் - 1 008 & 

தொடக்க நிலக்குத்து வேகம் - u sin 4 

துகளானது 4, எனும் புள்ளியில் 8 81ர 8 எனும் நிலைக்குத்து 

பேவகத்துடன் மோதி ௪ 81௩ 4 எனும் நிலைக்குத்து வேகத்துடன் 

துள்ளி எழும்பும். 

இதுபோல், 4; எனும் புள்ளீயில் ௪281 4 எனும் நிலைக்குத்து 

பேேகத்துடன் மோதி, 28/81) 4 எனும் நிலக்குத்து வேகத் 

துடன் துள்ளி எழும்பும். 

45 எனும் புள்ளியில் 23௨ 8௦ 4 எனும் நில்க்குத்து வேகத் 

துடன் மோதி, 24810 4 எனும் நிலைக்குத்து வேகத்துடன் 

துள்ளி எழும்பும். 

தொடக்கக் கிடைவேகமாகிய 1 008 x இயக்கம் முழுவதும் 

மாருமலிருக்கும். எறிகணத்திலிருந்து 4, இல் முதல் மோதல் 

வரை நேநரம் 7, எனில், 

f= 2u sin & ஆகும். ('“எறிபொருட்கள்'* பார்க்கவும்) 
ச 

இதுபோல், முதல் மோதலுக்கும் இரண்டாவது மோதலுக்கு 

முள்ள நேரம் 

2 eu sink 
=o 

8 

இரண்டாம் மோதலிலிருந்து மூன்றாம் மோதல்வரை நேரம் 

2 eu sin X 

8 

ஆகவே, மொத்த நேரம் - t, + te மர 

au sin x 
= (lteter t ன் வி 

ன 

  i= 

using 1   
g 1௪ 

2u sin 

g (ie)
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3 ச 2u sin & . . 
மொத்தம் கடந்துள்ள கிடைத்தூரம் - ye) மேநரத்தில் 

ம் 

ucos 4 எனும் மாறாக் கிடைவேகத்துடன் சென்ற தூரம் 

2u sin & 
= —s—— uUcos 6 

g (1—e) 

uejsin 2X 

g (1—e) 
  

மாதிரி 110. கிடைத்தளத்தின் மேலுள்ள ஒரு புள்ளியி 

லிருந்து ஒரு துகள் ஒரு நிலைக்குத்துச் சுவரின்மீது செங்குத்தாக 
மோதுமாறு ஒரு துகள் எறியப்படுகிறது. அத் துகளானது, 

சுவரின்மீது செங்குத்தாக மோதியபின் துள்ளி எழும்பி, கிடைத் 

தளத்தில் ஒருமுறை மோதி எழும்பிப்பின் எறிபுள்ளியை அடை. 
கிறது. துகளின் மீள் சக்திக் குணகம் 1 என்று காட்டுக, 

தீர்வு. துகளானது 0-விலிருந்து ூ உ ஆகியவற்றை 

முறையே கிடைக்கூறு, நிலக்குத்துக் கூறுகளாகக் கொண்ட 

திரை வேக த்துடன் 

எறியப்படுவதாகக் 

கொள்க. அது சுவரில் 

4-யில் மோதிப் பின் 

கிடைத்தள த்தில் 5-யில் 
மோதிப் பின் O-@ 
அடைகிறது. 

    

  

v 

+ 4-யில் செங்குத்தாக 
1 மோதுவதால், மோத 

௦ லின் போது துகளானது 

ஜர்னி சுவருக்குச் செங்குத் 
கான கிடைத்தள விசை 

மட்டும் பெற்றிருக்கும். 

ஃ.. 0-விலிருந்து 4-யில் மோதும் வரை நேரம் 7, எனில் 0-வி 
லிருந்து சுவருக்குள்ள கிடைத்தூரம் - ப திசைவேகத்துடன் 7, 
நேரத்தில் சென்ற தூரம் 

அதாவது, 02 - 47, ஆகும். 

0-விலுள்ள நிலக்குத்து வேகம் ॥ ஆனது .4-யில் பூச்சியமா 
கிறது. வேகத்திற்கெதிரான முடுக்கம் சர்ப்பு முடுக்கமாகிய 2 
ஆகும்,
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எனவே, ர ம-ட்ரர் என்னும் சூத்திரத்திலிருந்து, 

O=v—gt, 

ட v ; 
அல்லது; 47 - ௪ ஆகும். 

லட தறி 00 பக்ஷ 
& 

மேலும், 0-விலிருந்து .4-வரையுள்ள நேரமே 4-யிலிருந்து 
“வரையுள்ள நேரமாகும். 4-யில் மோதலுக்குப்பின் துகள் 
பெறுகின்ற கிடைவேகம் 80 ஆகும். 

டமி - ம வேகத்துடன் 7, நேரத்தில் செல்லும் தூரம் 

= eu t, 

_ 8 
சீ 

யில் மோதலுக்குமுன் துகளின் நிலைக்குத்து வேகம் = v. 

-... நடயில் மோதலுக்குப்பின் துகளின் நிலைக்குத்து வேகம்-- ௪. 

யிலிருந்து 0-வரையுள்ள நேரம் 7, எனில், இந்த நேரத்தில் 

துகள் சென்ற நிலைக்குத்துத் தூரம் பூச்சியமாகும், 

எனவே, டி - 4/-18/* என்னும் சூத்திரத்திலிருந்து, 

O = evt,— 3 8gt,* 

க 2 ev 
அல்லது, b = ௪ 

  

இந்த நூ நேரத்தில் 2/ கிடைவேகத்துடன் துகள் செல்லும் 

கிடைத்தூரம் - ௪10, 

2 ev 
  அதாவது, BO = eu 

= 9 2 
8 

ஓ 28 

DO = DB + BO = + ்   

uy 
= — (e + 2e’) 

8
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ஆனால், 02 - = 

vu 
— «= வலர Qe? ன் 7 (e + 2e*) 

அல்லது, 2r?+e—1 =O 

(2e—1)(e+1)=0 

2 எதிரெண்ணாகயிருக்க முடியாதாகையால், 2 - $ ஆகும். 

மாதிரி 111. வழவழப்பான இரு நிலைக்குத்துச் சுவர்களுள் 
ஒன்றின் அடியிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து சுவர்களின்மீது 

மூன்று மோதல்களுக்குப் பின் மீண்டும் எறிபுள்ளிக்கே வந்து 

சேருமாறு ஒருதுகள் எறியப்படுகிறது. துகளின் மீட்சிக்கெழு ௪. 

இறுதி மோதல் நேநராகயிருந்தால் 8-8) ௪: 1 என்று 

Anas. 

தீர்வு: 0-விலிருந்து எறியப் 

படும் துகள் 4, 8, ம ஆகிய 

புள்ளிகளிள் மோதிப்பின் 09-ஐ 

அடைகிறது. 0-வில் எறிவேகத் 
தின் கிடை, நிலைக்குத்துப் பிரிவு 

கள் முறையே ௨, * என்க. 

OA, AB, BC, CA ஆகிய 
பாதைகளைக் கடக்கும் நேரங்கள் 

முறையே, , /,, 2, என்க. 

  

      

ப A கிடைவேகப் பிரிவு 4-யில் 
சுவருக்குச் செங்குத்தாகயிருக்கு 

ற மாகையால், மோதலுக்குப்பின் 
{ a d 4-யில் கிடைவேகக்கூறு 21 
0-0 ~P ஆகும். இதுபோல், 8, ஆகிய 

புள்ளிகளில் மோதல்களுக்குப் 
பின் வேகங்களின் கிடைக்கூறு 

கள் மூறையே eu, 64 ஆகும், இக்கிடைவேகங்களுடன் 
முறையே 70, 1, 10, 1, ஆகிய நேரங்களில் சென்றுள்ள கிடைத் 
தூரங்கள் இரு சுவர்கட்குமிடையேயுள்ள தூரம் சீ-க்குச் சம 
மாகுமாகையால், 

படம் 70 

11) ௪1ம்) 5 சியி e8ut, = d
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அல்லது, 11 5 2 டக் ட௰ டில 4 

சேயில் துகள் நேராக மோதுவதால் நிலைக்குத்து வேகப்பிரிவு 
பூச்சியமாகும். அதாவது, 1 எனும் நிலைக்குத்து வேகத்துடன் 

0-விலிருந்து புறப்படும் துகள் 6-ஐ அடைந்ததும் அதன் நிலைக் 
குத்து வேகம் பூச்சியமாகிவிடுகிறது. மேலும், இந்நிலைக்குத்து 
வேகக்கூறு மோதல்களினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. எனவே, 
0-விலிருந்து வரையாகும் நேரம், 0-யிலிருந்து ட வரையுள்ள 
நேரத்திற்குச் சமமாகும். 

as ர ந ர நத 5 ர், 

உம சீட் க 
1 1 1 

அதாவது; 14 ர் இ GP 

அல்லது, 84௪-4௪1. 

மாதிரி 112. மூன்று சமகோளங்கள் ஒரு மேசையின்மேல் 

ஒரு நேர்கோட்டில் ஒன்றையொன்று தொடாதவாறு வைக்கப் 

பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று இய்விலிருக்கும் மற்ற இரு 

கோளங்களையும் நோக்கி நகருகிறது. ௪-3 எனில், எத்தனை 

மோதல்கள் ஏற்படுமென்றும், கோளங்களின் இறுதி வேகங்கள் 

18 : 15 : 96 என்னும் விகிதங்களிலிருக்குமென்றும் காட்டுக, 

தீர்வு £ 
4-யின் கதொடக்க errs 

வேகம் 1 என்க, 4-யா ர் உட்டு ஆஃ 

னது £.யை மோதியதும் ் A ‘B C ) 
NS sete அவையை டைவ ப ் அவற்றின் வேகங்கள் 

முறையே 1, என்க, படம் 7! 

9 2 ௮ ச (மு) ௭-௮ et we (1) 

my, + my, = mu 

HOO By Vi + V, = 8 வடட (இ 

2vy = u(1l—e) =u (1—4) = =
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u 
அல்லது) 9; = “4 

இப்பொழுது £-யானது 5, - a வேகத்துடன் ஓய்விலிருக்கும் 

-யின்மீது மோதுகிறது. எனவே, 2-யும் யும் மோதியபின் 

2, ே ஆகியவற்றின் வேகங்கள் முறையே ௨, ல, எனில், முன் 
கண்ட முழைப்படி , 

  

  

va BI ae 
Q, = 1 = 16 3 

3y? 9u 
603 = 4 = 16 

இந்த மோதலுக்குப்பின் மூன்று கோளங்களின் வேகங்கள் 
முறையே 9, ல, ௦2 ஆகும். 

u 92 9 ன் ம ச 
அதாவது, a? 16? 79 ஆகும். ல; 4, ஆகையால் தீயும் 

யேம் மோதமுடியாது. 

ஆனால் இப்போது ம் > ie ஆகையால் 4-யானது £.யின்மீது 

மீண்டும் மோதும். 

அதாவது, இரண்டாவது மோதலுக்குமுன் A, £ ஆகியவற்றின் 
வேகங்கள் முறையே 

3u 8 ௬ 

W= G? 1 = 7g Boa. 

இரண்டாவது மோதலுக்குப்பின் இவற்றின் வேகங்கள் 
முறையே ர,1 ௰;1 என்க. 

97191 2. 7ல் - my, -+ ma, 

அதாவது, 91 pot =v, to, =H 4 SH Ty 
16 16
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ப ஓய ச(ல 

ட [1 3 
(4 7] 

॥ 

ட 
“52 

Tu u 13u 
Meme ns a, தணு தனைய 

ayy, 7692 52 

ல்ல ர," = a AH Bs L = a 

் ட tu 18u 190 

1 ~ 16 64 65 

கோளங்களின் இப்போதைய வேகங்கள் முறையே 91), ௨; 6, 

ஆகும். 

18௨ 18u 9u ல 
அதாவது, Eq. “Gq? Te ws": 

இப்பொழுது 9; 3; 4 ல; ஆகையால், இதன்பின்னர் மோதல் 

எதுவும் ஏற்பட முடியாது, ஆகவே, மொத்தம் ஏற்படும் 

மோதல்களாவன : 

(i) யும் த.யும், (() &-யும் 0-யும், (iii) 4-யும் சூயும். 

ஆக மொத்தம் மூன்று மோதல்கள் ஏற்பட முடியும். மூன்று 

டமாதல்களுக்கும் பின் கோளங்களின் வேகங்களின் விகிதம் 

=WVterw ts 
= Vy F Wy F @, 

18. 121. Ou 

~ 64° 64° 16 

= 138: 18: 86. 

மாதிரி 113. ஓய்விலிருக்கும் ஈர பொருண்மையுள்ள ஒரு 
பந்தின்மீது ரர் பொருண்மையுள்ள மற்றொரு பந்து மோதுகிறது. 

மோதலுக்குப்பின் அவை செங்குத்துத் திசைகளில் விலகிச் 
சென்றால், மீட்சிக்கெழு அவற்றின் பொருண்மைகளின் விகிதத் 
திற்குச் சமமாயிருக்குமென்று காட்டுக.
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தீர்வு: ஓய்விலிருக்கும் பந்து £-யின் மீது பந்து 4.யானது 

மவேகத்துடன் பொதுச் செங்கோட்டிற்கு கோணச்் சாய்வில் 

மோதுகிறது. மோத 

ள் க லுக்கு முன் 8 ஓய்விலி 
<TH ருப்பதாலும், மோதலின் 

\ ௩ போது பொதுச் செங் 

a) ட உட கோட்டின் வழியே மட் 
  

டிலுமே 2-யின்மீது 

மோதல்விசை செயல் 

படுமாகையாலும், 8-யா 

  

் னது மோதலுக்குப் பின் 

பொதுச் செங்கோட்டுத் திசையிலேயே நகரும். ஆனால், 
மோதலுக்குப்பின் கோளங்கள் செங்குத்துத் திசையில் பிரிவ 

தால், மோதலுக்குப்பின் 4/-யின் வேகம் பொதுச் செங்கோட் 
டிற்குச் செங்குத்துத் திசையிலிருக்கும். மோதலுக்குப்பின் 4, தீ 

கோளங்களின் வேகங்கள் முறையே Vv, Vo TOTES. 

நியூட்டனின் விதிப்படி ; 

¥g— O = —e(O —u, cos x) 

அதாவது, 92 - 61/1) 008 4 awe ன (1) 

உந்தக்காப்பு விதிப்படி, 

mv, + ify, cos 90° = Mucos « 

அல்லது, Mv, = Mu, cosx ves ia (2) 

eu, cos fy 
Mu, cos& ~ my, 

ன் 6 1 
லல —_ = — 
al M m 

ன் M 
லல இ யோ Es அ து a 

மாதிரி 114. ஈஆரையுள்ள இரு சம பந்துகள் தொடுகை 
யிலுள்ளன. அவச்றின் பொதுத் தொடுகோடு வழியே நகர்ந்து 
கொண்டிருக்கும்  ஆரையுள்ள ஒரு பந்து இவ்விரு பந்துகளையும் 
ஒரே நேரத்தில் ஒன்று போலத் தாக்குகிறது, பந்துகள் எல்லாம் 
£ மீட்சிக் கெழுவுடைய ஒரு உலோகத்தினாலானவையெனில், 

௦” a a 

2e = கடட ஆனால் மோதுகின்ற பந்து இய்விற்குக் 

கொண்டுவரப்படுமென்று காட்டு,
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தீர்வு: சம பந்துகள் ஒவ்வொன்றின் பொருண்மை m 
என்றும் மோதுகின்ற பந்தின் பொருண்மை /சீ என்றும் கொள்க. 
பந்துகள் யாவும் ஒரே உலோகத்தால் செய்யப்பட்டவையாகை 
யால், அவற்றின் பொருண்மைகள் அவற்றின் கன அளவுகட்கு 

விகித சமத்திலிருக்கும். £ என்பது விகிதசம மாறிலியெனில், 

Mak Sac3m=k fad’ 

  

8 

. M_ 2 
oe m our a 

. ர் 
oe 03 எர as 

மோதுகின்ற பழ்து (யின் 
வேகம் ப என்க. ௮4, நீ இரண் 

டும் சமகோளங்களாயிருப்பதா 

லும், கோளம் (/ இவ்விரண்டின் 
மீதும் சமச்சீராக மோதுவதா 

லும், இவ்விரு கோளங்களும் 
மோதலுக்குப்பின் முறையே 
0.4, மே ஆகிய மையக் கோடு 

களின் வழியே சம வேகங்க 

ளுடன் செசல்லும், இச்சம 

வேகத்தை v, என்க. மோத 

லுக்குப்பின் யின் வேகம் 

பூச்சியமாகும். ் 

  

மோதலுக்குப்பின் சமகோளங்கள் நகர்சின்ற மையக் 

கோட்டுத் திசைகள் பொதுத் தொடுகோட்டுடன் ர் கோணக் 
தில் சாய்த்துள்ளதாகக் கொள்க. 

வாணிய J 2ac + c2 ,cog = NUTT ன் a 

aoe and = Se at+e 
  

உந்தக்காப்பு விதியை சமகோளங்களின் பொதுத் தொடுகோடு 
வழியே பயன்படுத்துக. 

மரி 2 சோர 006] hs we (1) 

இப்போது, 6 4 ஆகிய பந்துகளின் மோதலைக் கருதுக, 

௦4 வழியே நியூட்டனின் விதியைப் பயன்படுத்துக, 
22
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vy, -~-O = ௪(0-- 40089) 

அதாவது, Vv, = eucosd ௮ is (2) 

(1), (8) ஆகியவற்றிலிருந்து , 
Mu = 2m eu cosé cos@ 
M = 2me cos?@ 

M 

m cos? @ 

AL 1 

m cos’ @ 

2e = 

ee (௪ -- 0) 
a (2ac +c) 

oe (ato? 
a c(2a+ 0c} 

c(a +c)? 

a® (2a + c) 

  

மாதிரி 115. ஈ பொருண்மையுள்ள ஒரு கோளம் ஒரு நிலை 
யான புள்ளியிலிருந்து ஒரு நீளியல்பற்ற நூலின் மூலம் தொங்க 
விடப்பட்டுள்ளது. இக்கோளத்தைவிடச் சிறிய ஆரையும் சம 
பொருண்மையுடைய மற்றொரு கோளம் நிலைக்குத்துடன் 80” 
சாய்வுத் திசையில் நகர்ந்து வந்து முதற்கோளத்தின்மீது 7 
வேகத்துடன் நேரடியாக மோதுகிறது. இரு கோளங்களுக்கு 
மிடையேயுள்ள மீளமைவுக் குணகம் $ எனில் மோதலுக்குப்பின் 

முதற்கோள த்தின் திசைவேகம் 

“என்று நிறுவுக மோதலின் 

போது நூலிலுள்ள கணத்தாக்கு 
விசையினையும் கணக்கிடுக. 

தீர்வு: மோதலுக்குப் பின், 
தொங்கவிடப்பட்டுள்ள கோளம் 

கிடைத்திசையில் நகரும். மோத 

லுக்குப்பின் மோதுகின்ற கோளம், 

தொங்கும் கோளம் ஆகியவற்றின் 

வேகங்கள் முறையே 77 , 77, என்க. 

பொதுச் செங்கோட்டுத் திசையில் 

விசைப்பிரிப்பு செய்து மோதல் 
விதிகளை பயன்படுத்துக, 

  

படம் 74
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நியூட்டனின் விதி: 7, - 7700660147... 0) 

ர 2 a _ 2 (ஏனெனில் 2 - 3) 

அல்லது, 2V,—V,=—V ot ite (1) 

கிடைத்திசையில் உந்தக்காப்பு விதி £ 

mV, cos 60° + mV, = mV cos 60° 

ர். ர் 
அதாவது) 5" + Vy = a 

அல்லது, ர், 2 - V cae al (2) 

(1), (2)-ஐத் தீர்க்கவும் : SV, = 8V 

அல்லது ர? - ்் 

67 V 
Hy = Bom அ து 

"நூலின் கணத்தாக்கு இழுவிசை 7' எனில், 

7 - தூலின் வழியே உந்த மாறுபாடு 

= m(—V, cos 80°) — m (—V cos 30°) 

= m(V — V,) cos 80° 

ர as 

ப 
= = mV தாக்களவை அலகுகள். 

சாய்தளத்தின்மீது வழவழப்பான கோளத்தின் மோதல் (1௯801 ௦₹ 
a smooth sphere on an inclined plane) 

கிடைத்தளத்துடன் 9 சாய்விலுள்ள ஒரு சாய்தளத்தின் 

அடியிலிருந்து ஒரு துகள் சாய்தளத்துடன் ஷ கோணச் சாய்வுத் 

திசையில் ர திசைவேகத்துடன் சாய்தளத்தின்மீது எறியப்படு 
கிறது. துகளின் இயக்கத்தை விவரிக்கவும்.
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0 என்னும் புள்ளியிலிருந்து 8 எறிவேகத்துடன் சாய்தளத் 

துடன் 4 கோணச் சாய்வில் சாய்தளத்தின்மீது துகள் எறியப் 

படுகிறது. சாய்தளத்திற்கு இணையாகவும், செங்குத்தாகவும் 

எறிவேகத்தின் பிரிவுகள் முறையே 4 008 4, 44 510) ஆகும். 

  

  

படம் 75 

துகள் சாய்தளத்தின்மேல் 4, £ீ, 0... என்ற புள்ளிகளில் 
மோதித் துள்ளி எழும்பி செல்கிறதெனக் கொள்க, துகளானது 

4-யில் ம$1॥ 4 செங்குத்து வேகப் பிரிவுடன் மோதி ௨511 ஃ 
நிஸக்குத்து வேகப்பிரிவுடன் எழும்பும் $ 8-யில் ௪514 செங் 
குத்து வேகப்பிரிவுடன் சாய்தளத்தில் மோதி eu Sin ௭ செங் 

குத்து வேகப்பிரிவுடன் எழும்பும் $......ஆகவே, 04, 48, 80... 

ஆகிய சாய்தள வீச்சுக்களைக் கடக்கும் நேரங்கள் முறையே 

251064 2euSin <« சீரு « 

20062? 20069 3 தத் 3-௭ 
  

ஆகவே, ॥-ஆவது மோதல் வரை ஆகும் மொத்த நேரம் 

_ 24 Sin x 
gcos 8 

_ &u Sin x 1-௪ 

2008 8 i—e 

  (lte+e+t ten’) 

  =~ க 11 

துகள் சாய்தளத்தின்மேல் துள்ளி எழுவது நிற்கும் வரை 
ஆகும் மொத்த நேரம் 

Bu Sin ௯ ௪௮. a 200 OS 
2008 8 (1 சம்கி. J
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2u Sin « 1 = “Heine (2) 
gcosp 1--௪ 

. இப்பொழுது தளத்திற்கு இணையான இயக்கத்தினைக் கருதுக. 

  

தளத்திற்கு இணையான வேகப்பிரிவு ௦08 4 மோதல் 
களினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் இவ்வேகத்திற்கு எதிராக 

ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் பிரிவாகிய ர $ம 8 செயல்படும், 

ஆகவே, 7?' நேரத்தில் தளத்தின்மீது துகள் சென்றுள்ள மொத்த 

தூரம். 
S=ucosxT—igSing. T 

= Tf[ucosx—$gSing. 7] 

_ 2u Sin « [ எற்ற de Sin 24 Sin « | 

g cos B (1—e) g cos B (i—e) 

2u Sin « u Sin « Sin g 
ஐ பவம் ஜே எ 8 008 (1-௮ [ «20s cos B (1—e) 
a es | 008 % 0058 (1-௪) -- 810 € sing | 

Rak 
= எனத டலா [ cos (௩4 8)-2008% 0059] ... (8) 

துகள் சாய்தளத்தின்மீது மேல்முகமாக நகருவது நிற்கும்வரை 
மொத்த நேரமும் தூரமும் 

சாய்தளத்திற்கு இணையான திசைவேகக் கூறு பூச்சிய 
மாகும் வரை துகள் சாய்தளத்தின்மீது மேல்முகமாக நகரும்; 
இவ்வியக்கம் இருவிதமாக நடைபெறலாம். முதலில் துகளானது 

சாய்தளத்தின்மீது துள்ளித் துள்ளிச் செல்லும், துள்ளல் நின்ற 
பின்னர் துகள் தளத்தின்மீது மேல்முகமாக உருண்டு 

கொண்டோ அல்லது வழுக்கிக் கொண்டோ அதன் வேகம் 

பூச்சியமாகும் வரை செல்லும். துள்ளிச் சென்றாலும், உருண்டு 
சென்றாலும், வழுக்கிச் சென்றாலும் அதன் வேகத்திற்கு 
எதிராகச் செயல்படுவது ஈர்ப்பு முடுக்கம் மட்டுமே. 

சாய்தளத்திற்கு இணையாகக் தொடக்க வேகம் - 006 4, 

எதிர்முடுக்கம் - 250) ர 
இறுதி வேகம் =O 

நேரம் - 7 எனில்,
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ர ர. ஏ! சமன்பாட்டிலிருந்து, 

014008 ஐ 810] 4 

_ ucos & vec (A) 
அல்லது; F = g sin 8 

சாய்தளத்தின்மீது மேல்முகமாகச் செல்லும் மொத்தத் தூரம் 

S, =ucose t—4$g singe 

= t(ucos “4g sin Bt) 

    = டட ன் பணை ய் Be = | 
g sing g sin 8 

aw 2a 

அட ம ப | 
g sin B 

ioe awe BY 
2¢ sin B 

1-ஆம் துள்ளலுக்குப்பின் துகள் எறிபுள்ளிக்குத் திரும்ப ஆகும் 

நேரம் 

7-ஆம் துள்ளலுக்குப்பின் துகள் எறிபுள்ளியை வந்தடை 
வதால், (2-4 1)ஆம் துள்ளலின் போது துகள் எறிபுள்ளிக்கு 
வந்துசேரும், ஆகவே, சமன்பாடு (1)இலிருந்து, (2-- 1) 

அதிர 
ஆவது துள்ளல்வரை நேநரரம் - 2u sin ஷ 1-௪ as (6) 

xg cosB 1-2 

7-ஆவது மோதலில் துகள் சாய்தளத்தைச் செங்குத்தாக மோதுதல்: 

7-ஆவது மோதல் வரை ஆகும் நேரம் - acsin  F—e 
200809 1-2 

இந்த நேரத்தில் சாய்தளத்திற்கு இணையான வேகம் பூச்சிய 

மாகிவிடுகிறது. 

சாய்தளத்திற்கு இணையான தொடக்கவேகம் - 4608 % 

எதிர்முடுக்கம் - 2/௩ 2 

இறுதிவேகம் 0 |! 

நேரம் = 2u sin < i—e’ 
gcos fp l—e 
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5 ரர என்னும் சூத்திரத்திலிருந்து, 

aus x iw O =ucos * — gsin B 
80060 1-௪ 

  

ல 1-௪ 
= ucos % — 2u sin < tan Bg ics 

: 8 

அல்லது, 248. ரகா (1-௪) -1--௪ 

7-ஆவது மோதலில் செங்குத்தாக மோதி ஈ-வது மோதலில் எறி 
புள்ளிக்குத் திரும்பினால் - 2௪-1௬ 

1. துள்ளல்களில் 7 துள்ளல்கள் மேல்முகமாகயிருப்பதால், 

(௩) துள்ளல்கள் கீழ் முகமாகயிருக்கும். எனவே, சாய்தளத் 

இணையான தொடக்கவேகம் 4008% 7-ஆவது மோதலில் 

பூச்சியாகி, மீண்டும் ஈ-ஆவது மோதலில் எறிபுள்ளியில் மூல 

மதிப்பைப் பெறுகிறது. 

2u sin — 

2008 8 

fite+te+...... + ௪-1] 

7 மேல்முகத் துள்ளல்களுக்கு ஆகும் நேரம் - 

2u Sin & 1—er 

gcos x I—e 
  

(1 1) ஆவது துள்ளலிருந்து 1-ஆவது துள்ளல் வரை கீழ்முக 

5 2u sin & 
இயகஃஃந்திற்கு ஆகும் நேரம் = ae fetert? +... (m+r) 

  

உறுப்புக்கள் ] 

ப ண்ட் ப மகர் 
2009 8 i—e 

இவ்விரு நேரங்களும் சமமாகயிருக்க வேண்டும். 

2810 64 1-௪ — 2usin « 1—en-r 
  

staan tit gcosp 1-7. 20088 et 

உர்வா எழா) = er — 

HOO, ee ~2e' +1 = 0. 

மாதிரி 116. மீளியல் குணகம் ச உடைய ஒரு பந்து 4 

நிலைக்குத்துயரத்திலிருந்து £ நீளமும், கிடைத்தளத்துடன் ஷ 
சாய்விலுமுள்ள ஒரு சாய்தளத்தின் உச்சியில் விழுந்து சாய்தளத் 

தின் அடிப்பாகத்திற்கு மூன்று துள்ளல்களில் இறங்குகிறது.
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k= 4he (1 +e) C1 t+e+e7) C1 +e’) sin « 

என்று நிறுவுக. 

ஷக் 

10 

\ 
x 

1000௧0 

  

      ப்
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தீர்வு: 06 என்னும் சாய்தளம் கிடைத்தளத்துடன் x 

கோணச் சாய்விலுள்ளது. அதன் உச்சியில் 0 எனும் புள்ளியில் 

பந்து நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கி உ வேகத்துடன் விழுகிறது. 
எனவே, தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசையில் அவ்வேகத்தின் 

பிரிவு 008 & ஆகும், ஆகவே, 0-வில் பந்து துள்ளியெழும் 

வேகத்தின் செங்குத்துப்: பிரிவு 8௨/௦௦ 4 ஆகும், இதுபோல் 
சாய்தளத்தின்மேல் பந்து மோதி எழும்புகின்ற A,B asus 
புள்ளிகளில் சாய்தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசையில் அதன் 
வேகத்தின் பிரிவுகள் முறையே 24 008 ஷூ, 830 0084 ஆகும். 

1 - 4 உயரத்திலிருந்து பந்து 0-வில் விழும் போதுள்ள 

வேகம் ,/220. 04, 42, 80 ஆகிய துள்ளல்களின் நேரங்கள் 

முறையே 

800898 210086 2 008 
ல் 3   

    

2008 4 00864 ”£ 60084 

வ இய 2eu 22 
ர் _ = 

ASTD “gg 7g 
ஆகவே சேயை அடைய ஆகும் மொத்த நேரம் 

2 3 T= 2 eu 2 e7u 2 ey 

8 8 8 
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ப டன 

8 

0-வில் சாய்தளத்திற்கு இணையான பந்தின் வேகப்பிரிவு 

- 45104. இவ்வேகப் பிரிவு மோதல்களினால் பாதிக்கப்படுவ 
தில்லை. ஆனால் பந்தானது இவ்வேகத்துடனும் ஐ 4 

முடுக்கத்துடனும் 7' நேரத்தில் -யை அடைகிறது. 

டி 1042 ர என்னும் சமன்பாட்டில், 

S=k, u=using,a=g sink, t=T cory Gr Huige. 

k=usinge. T+igsing. T. 

= (u +4 eT) T sin — 

2 eu 
= f[u+4g- “a (1+e+-e*) FFeateten sin « 

= [fu + eu (it+e+e)] == (1+e+e? sing 

= “s wpite (1te+e?)] (1+e+e’) sin & 

= 2 (2g) (Lte)tet (1 te)] tebe’) sin 

= Ach (1+e) (1+e) (1+e-+e?) sine. 

மாதிரி 117. கிடைத்தளத்துடன் 4 சாய்விலுள்ள ஒரு 
சாய்தளத்தின் அடியிலிருந்து தளத்துடன் ரி கோணச்் சாய்வுத் 

திசையில் ஒரு துகள் எறியப்படுகிறது. சாய்தளத்தின் மேல் 

முதன் மோதலுக்குப்பின் துகள் நிலைக்குத்தாகத் துள்ளி 
யெழும்பினால் 

cot 6 = (2 + 61௧04, ச என்பது மீட்சிக்கெழு, 

என்று காட்டுக.



946 அடிப்படை இயந்திரவியல் 

தீர்வு: 0 என்னும் எறிபுள்ளியிலிருந்து எறியப்படும் துகள்
 

சாய்தளத்தில் 4-யில் மோதி நிலைக்குத்தாகத் துள்ளியெழும்பு 

91150708 
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கிறது. எறிவேகம் ௨ என்றும், .4-யில் மோதும்வரை நேரம் / 
என்றும் கொள்க, / நேரத்தில் துகள் சாய்தளத்தின் மேலேயே 

4-யில் இருப்பதால் சாய்தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசையில் 

துகள் சென்றுள்ள தூரம் பூச்சியமாகும். சாய்தளத்திற்குச் 

செங்குத்துத் திசையில் துகளின் வேகப்பிரிவு / 810 85 அதன் 

எதிர்முடுக்கம் 2008 4, எனவே, ௩5 ut+iai®? என்னும் 

சூத்திரத்திலிருந்து, 

O=using.t—4gcosx ? 

ட் 2u sin @ 

அல்லது) 15 50௨4 

4-யில் துகள் நிலைக்குத்தாகத் துள்ளியெழும்புகிறது. துள்ளு 

வேகம் ? எனில், செங்குத்துத் திசைவேகம் ம ௦௦8 4 ஆகும். 
ஆனால் தளத்திற்குச் செங்குத்துத் திசையில் துகளின் தொடக்க 

வேகம் /8॥॥ ரீ ஆகையால், யில் விழும்போதும் செங்குத்துத் 
திசைவேகம் ரரி ஆகும். ஆகவே, 4-யில் துள்ளும்போது 

செங்குத்துத் திசைவேகம் 2௦ 81 9 ஆகயிருக்கும். 

. Vvcosx eu sing
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சாய்தளத்திற்கு இணையாகத் தொடக்கவேகம் ப௦050 ; எதிர் 

முடுக்கம் ௪810) 4; / நேரத்தில் 4-யில் சாய்தளத்திற்கு இணை 
யான வேகம் 7 81௦ 4. எனவே, 9-ர.4-ரர சூத்திரத்திலிருந்து, 

vsin< = ucos@—gsinxt 

: 2u sing 
= ucos § —g sink 2 cose 

= ucos — 2u sing tan 

vsin & ucosé — 2u sing tan & 

V COS & eu sin @ 
  oe 

jane = cosé—2sing tan X 
Lee ah = esin @ 

NN B,C tanXx= cot P—Z tan « 

“, (2 +e) tan«< = col@ 

மாதிரி 118. ஒரு மேசையின்மேல் இய்விலிருக்கும் 48 

பொருண்மையுள்ள ஒரு கோளத்தின்மீது 1 பொருண்மையுள்ள 

ஒரு கோளம் நேராக மோதுகிறது. ஓய்விலிருந்த கோளம் 

மோதலுக்குப்பின் நகர்ந்து தன் பாதைக்குச் செங்குத்தாக 

வுள்ள ஒரு நிலைக்குத்துத் தளத்தின்மீது மோதித் திரும்புகிறது , 
ச, 21 என்பன முறையே இரு கோளங்களுக்கிடையேயும், நிலைக் 

குத்துத் தளத்திற்கும் 18 பொருண்மைக் கோளத்திற்கிடையேயு 
முள்ள மீளியல்புக் குணகங்களாகும். ௪ சஜி < eM 

எனில், கோளங்களுக்கிடைய மேற்கொண்டு மோதல் எதுவும் 

ஏற்படாது என்று காட்டுக, 
(சென்னை பி,எஸ்ஸி, 1967 செப்.) 

Stay: A, B என்பன முறையே ஈ, 14 பொருண்மை 
களுள்ள கோளங்களின் மையங்கள். ஓய்விலிருக்கும் கோளம் 
2-யைக் கோளம் 4-யானது ர, வேகத்துடன் மோதுகிறது. 

மோதலுக்குப்பின் கோளங்களின் வேகங்கள் முறையே ,, Vv, 

என்க. பின் £-யானது நிலைக்குத்துத் தளத்தின்மீது 1, வேகத் 
துடன் மோதி 21), வேகத்துடன் எதிர்த்திசையில் திரும்பும். 

இப்போது, கோளம் 4-பானஐ 42 திசையில் ர), வேகத்துடனும், 
கோளம் 2-யானது மீம் திசையில் 212, திசையுடனும் நகரு
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கின்றன. அதாவது, கோளம் 4-யானது 8.4 திசையில்--9, 
வேகத்துடனும், கோளம் யானது | திசையில் ௪7”, வேகத் 

  

துடனும் நகருகின்றன. எனவே,-- ர, ஸ். எனில், இரு 
கோளங்களுக்குமிடையே மேற்கொண்டு மோதல் ஏற்படாது. 

இப்போது, இரு கோளங்களுக்குமிடையேயுள்ள மோதலைக் 
கருதுக : 

மீட்சிக்கெழு ௪. 

my, + My, = mu, + O = mu, 

டர = —e(u,—O) = —eu, 

my, — my, = emu, 

கழிக்கவும் (48-ஈ) டி - (142) mu, 

(1+e) mu, 

Mam 
Vg = 

mv, = mu, — My, 

= mu, — M (1+e) mu, 
ச்சீ ரு 

mu, 

M-+im 

_ Mt, (m—Me) 
M+tm 

(m—eM ) 
M+m 

  

[M+m—\ Me] 

அல்லது, y=



மீள்சக்திப் பொருட்களின் மோதுகை 849 

இருகோளங்களும் மேற்கொண்டு மோதாமலிருக்க வேண்டு 
மாயின், 

  

டட?” உட 

94 —e'Vg 

(m—eM) u, 2 —e' (1+e) mu, . 

M+m Mim 

m—eM<—el(1+e)m 

< —elm — ee'm 

m+ em -+ eelm < eM 

Bong, m(1+e'+ee1) < eM. 

மாதிரி 119, 1, e, ¢%,..... Qurgsrmuseperar n Weir 
சக்திக் கோளங்கள் அவற்றின் மையங்கள் ஒரு நேர் கோட்டி 

லமையுமாறு ஒன்றுக்கொன்று இடைவெளிவிட்டு ஓய்விலிருக் 
கின்றன. முதல் கோளம் இரண்டாவது கோளத்தின்மீது u 
வேகத்துடன் நேரடியாக மோதவிடப்படுகிறது. முதல் (ஈ--1) 

கோளங்களும் (1-5) ப எனும் ஒரே வேகத்துடனும், இறுதிக் 
கோளம் ௨ வேகத்துடனும் நகரும் என்று காட்டுக. இறுதி 

இயங்கு ஆற்றல் 3 (1--2-௪) ௨4 என்று காட்டுக. 

தீர்வு: முதலிரு கோளங்களும் மோதுமுன் அவற்றின் 
வேகங்கள் முறையே ௨, 0 ஆகும். மோதலுக்குப்பின் அவற்றின் 
வேகங்கள் முறையே 1, 7; என்க. 

அவற்றின் பொருண்மைகள் முறையே 1,ச$ அவற்றின் 

மீட்சிக்கெழு 2. 

epséartiy AG: lv tev,= luted. 

அதாவது vy tev,= u ase ரக ய) 

நியூட்டனின் விதி: v.—v, = —eU இ 

ஃ. (14-ஐு =(l+e)u 

அல்லது, 9, = Ue 

vy = —eu-+vy,=—eu + u=(1—e)u 

அதாவது, முதலிருகோளங்களும் மோதலுக்குப்பின் முறையே 

(1-௨, உ வேகங்களுடன் நகருகின்றன .
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இப்பொழுது, இரண்டாவது மூன்றாவது கோளங்களின் 

மோதலைக் கருதுக : 

மோதலுக்குமுன் அவற்றின் வேகங்கள் முறையே u, O 

ஆகும். இவற்றிழ்கிடையேயுள்ள மீட்சிக்கெழுவும் ச ஆகையால், 

மோதலுக்குப்பின் அவற்றின் வேகங்கள் முறையே (1-2), 1 

என்று முன்போல் காணலாம். இவ்வாறு தொடர்ந்து கணக்கிட, 

முதல் (--1) கோளங்களும் மோ தலுக்குப்பின் (1--௪) ப என்னும் 

ஒரே வேகத்துடன் நகருமெனவும், கடைசி 1-ஆவது கோளம் ப 

வேகத்துடன் நகருமெனவும் காணலாம். 

இறதி மொத்த இயக்க ஆற்றல்: மோதலுக்குப்பின் கோளங் 
களின் வேகங்கள் முறையே £., 1, 3...” 1 உட ட எனில், 

9 = Vg தர ப வுடன். (L—e) uy vy நகும், 
ப ரி) ரி ட ரிய என்பன அவற்றின் பொருண்மைக 

ளெனில், 

m,=15; m,=e3 m3=e 

மொத்த இயக்க ஆற்றல் 

+ $m, v2, + 4 me 

= 3 1..(l—e) uw + be (de) uv? 13 2 மர வட 

+ det (1~e)? uy? + 4 ery? 

z பே ue [1 4௪2௪... 2-5] + 4 enn! 432 

டட கம 
$ (1-8 u? 5 ee | ழ் சீம e 

௪ கட mos மெ நிவை சிறய உள் 5. நந er} 

mye +h my? ப... | 

(|   

—e 

3 uf (1—e) (Ler) 4 ert] 

= 4u? [1—e—e"-} + e” + ert] 

* 01-௨௭) uw. 

மாதிரி 120. மிட்சிக்கெழு உ உடைய இரு கோளங்கள் 
நேரடியாக மோதுகின்றன. நிலை மீள் தாக்களவை இறக்கத் 
தாக்களவையைப்போல் ௪ மடங்கு என்று நிஐவுக. மலும், 
இறுக்கத்தின்போது இழக்கப்பட்ட இயக்க ஆற்றலில் ஒரு பகுதி 
நிலைமீட்சியின்போது திரும்பப் பெறப்படுகிறதென்று காட்டுக. 
இயக்க ஆற்றலில் மொத்த இழப்பையும் கணக்கிடுக. 

தீர்வு உம, திசைவேகத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் 
ஈடபொருண்மையுள்ள கோளம் 22 திசைவேகத்துடன் நகர்ந்து
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கொண்டிருக்கும் 1, பொருண்மையுள்ள கோளத்துடன் நேரடி 
யாக மோதுவதாகக் கொள்க. அவற்றின் இறுக்கத் தாக் 

களவை ரீ, என்றும், நிலைமீள் தாக்களவை 7, என்றும் கொள்க, 

கோளங்களிடையே இறுக்கம் முடியந் தருவாயில் அவற்றின் 

பொதுவேகம் (/ என்க, 

எனவே, இறுக்கக் காலத்தில் முதல் கோளத்தின் உந்த இழப்பு 
m, (u,—U) 3 

இரண்டாவது கோளத்தின் உந்த அதிகரிப்பு = m, (U—uz) 

சட“ இறுக்கத் தாக்களவை 

௩ இறுக்கத்தின்போது உந்த மாறுபாடு 

=m, (u, — U) = m, (U—u,) 

I I 
ly ~U: 2% =(U —1? உ இ கோர நகுல 

ட்டம் tn ச 
+ = u,— U + U—u,=(t,—u) ..- es (1) 

m2 m, 

மோதலுக்குப்பின் கோளங்களின வேகங்கள் முறையே 

Vig V, TOTS. 

“. நிலைமீட்சிக் காலத்தில், 

2-௩, (4-ம் - ரூ, (0) 

அல்லது, = + =. = U-v+y—-U=v—v, wee. (2) 

1 
(1) இலிருந்து, /, (4) - ௮ 

1 1 2) Abeba. 1 (5+ a) 7 

  

I, _ va — Vy = ௪ 10) =e 

I, u, —U, u,—Uu2 

I, ௫ சீ. 

அதாவது, நிலைமீள் தாக்களவை - 2%இறுக்கத் தாக்களவை. 

மேலும், ஈ, (0) - ஈடி (0-- ம) -இலிருந்து, 

டர் 7 m2 Uy என்றும், 

ட m +m,
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m, (U—v,) ௮ ௬, 0-0) இலிருந்து, 

= aM ts என்றும் 
mM, + My 

  

காணலாம். 

இப்பொழுது, இறுக்கக் காலத்திலும், நிஸைமீட்சிக் காலத் 

திலும் ஏற்படும் இயக்க ஆற்றல் இழப்புக்கள் முறையே 8, 8, 
என்க. 

E, = டர u, + $m, u,’) -- $(m, + m,) UV? 

= $[(m, u,? + m, 4,)—(m, + mg) | 

  

  

(m, + m,) 

4 & [™ uy? + m,u,’) Cacti — a mee 

(m, + m,) 

=4 le 17713 டர் அர 

(m, + ஈழ 

m, m ள் 
=4 m, +m, (u,—4,) 

@gGure, Ey = 4(m, + m) U'—im,v,?>—4m, v? 

m,v, + ஈடா? = (m, +m,) (டர் த சார ழா] 
mM, + Mg 

mm 
கன் வனத் ee 2)“ 

சட்ட 

டாட 
ணம. : e? (u, — u,)°. mim, 

=—e@E, 

O<e ப ஆகயிருப்ப தாலும் ச£உஇன்மதிப்பு ஏதிரடையாள 
முடனிருப்பதாலும் இறுக்கத்தின்்போது இழக்கப்பட்ட இயக்க 
ஆற்றலின் ஒரு பகுதி நிலைமீட்சியின்போது திரும்பப் பெறப்படு 
கிறது என்று காணலாம். 

மோதலின்போது இழக்கப்பட்ட மொத்த இயக்க ஆற்றல் 
= FE, + இ 

= E, —eé 28 

= E, (1—e’) 

Hy Ty 
“ m, + m, (1—e*) (u,—u2)*.
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பயிற்சி 12 

(1) 4 என்னும் ஒரு பந்து ஒரு வழவழப்பான கிடைத் 
தளத்தின்மேல் வைக்கப்பட்டுள்ள அதற்குச் சரிசமமான வடி 
வொத்த 2 என்னும் பந்தின்மீ.து நேரடியாக மோதுகிறது. 
மீளமைவுக் குணகம் ச எனில், மோதலுக்குப்பின் 8-யின் வேகத் 
திற்கும் 4யின் வேகத்திற்குமுள்ள விகிதம் 1-2: 1-௪ என்று 
காட்டு, 

(2) 4 அடி/வினாடி வேகத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் 
2 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள ஒரு கோளம் ஓய்விலிருக்கும் 
4 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள மற்றொரு கோளத்தின்மீது நேரடி 

யாக மோதுகிறது, மோதலுக்குப்பின் முதற்கோளம் ஓய்வு 
நிலைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டால் மீட்சிக்கெழு $ என்றும், 
இயக்க ஆற்றல் இழப்பு 8 அடி ராத்தலிகள் என்றும் காட்டுக, 

(8) ஈ பொருண்மையுள்ள ஒரு பந்து 3 பொருண்மை 

யுள்ள மற்றொரு பந்தின்மீது மோதுகிறது. இரண்டாவது பந்து 

முதற்பந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் திசையிலேயே அதன் 

திசை வேகத்தில் 1 திசைவேகத்துடன் நகர்ந்து கொண்டி 

ருந்தது. 2- $ எனில், மோததுக்குப்பின் முதற்பந்து ஓய்வி 
லிருக்குமென்று காட்டு. 

(4) ஒரு மேசையின்மேல் இரு சமமான பில்லியர்ட் பந்து 
ser (Billiard Balls) தொடுகையிலிருக்குமாறு வைக்கப்பட்டுள் 
ளன. இவ்விரு பந்துகளுக்கும் அளவிலும் பொருண்மையிலும் சம 
மான மற்றொரு பந்து அவற்றின்மீது சமச்சீராக மோதி, ஓயவு 
நிலையை அடைகிறது. மீளியல் குணகம் 8 என்று காட்டு, 

(5) ஒரு கனமான ':மீளியல்புத்துகள் ஓர் அறையின் 
கூரையிலிருந்து தரையில் விழுந்து, இருமுறை துள்ளியபின் 

கூரையின் உயரத்தில் பாதி உயரத்தை அடைகிறது. மீளியல் 

» 1 ‘ ல கம் ---- என்று காட்டு, cara yg wee orp 

(6) இரு சமமான, முற்றிலும்:மீளியல்புடைய கோளங்கள் 
மோதினால் அவற்றின் மையக்கோட்டின் வழியே பிரிக்கப்படும் 
திசைவேகக் கூறுகளா அவை மாற்றிக் கொள்கின்றன என்று 

காட்டுக. 

(2) 4 என்னும் பந்து £ என்னும் பந்தின்மீது சாய்வாக 
மோதுகிறது. மோதலுக்குப்பின் 4யின் திசைவேகம் மோத 

28
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லுக்குமுன் தீயின் திசைவேகத்துடன் அளவிலும் திசையிலும் 

சமமாயிருந்தால் இரு பந்துகளின் பொருண்மைகளின் விகிதம் 

மீட்சிக்கெழுவிற்குச் சமமாயிருக்குமென்று காட்டு. 

(8) ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்துத் திசைகளில் நகர்ந்து 
கொண்டிருக்கும் இரண்டு சமமான, வழவழப்பான முற்றிலும் 
மீள்சக்தியுடைய கோளங்கள் சாய்வாக மோதிக் கொள் 
கின்றன. மோதலுக்குப் பின்னரும் அவை ஒன்றுக்கொன்று 
செங்குத்துத் திசைகளிலேயே செல்லுமென்று காட்டுக. 

(9) ரீ பொருண்மையுள்ள இரு சமமான கோளங்கள் ஒரு 

வழவழப்பான மேசையின்மேல் தொடுகையிலுள்ளன. mM 
பொருண்மையுள்ள மற்றொரு கோளம் அவற்றின்மீது சமச்சீராக 

மோதி ஓய்வடைகிறது. மீட்சிக்கெழு ae என்று காட்டு, 

(10) ஒரு வழவழப்பான பந்து மற்றொரு வழவழப்பான 

சமமான பந்துடன் மோதுகிறது. மோதலுக்குப்பின் இரு பந்து 

களும் நகருகின்ற திசைகளுக்கிடையேயுள்ள கோணத்தின் சம 
வெட்டி அமைகின்ற திசையில் முதற்பந்து இரண்டாவது 
பந்தின்மீது மோதுகிறது. மோதலுக்குமுன் மோதுகின்ற 

பற்தின் திசை மையக் கோட்டுடன் 4 கோணச் சாய்விலிருந் 

tanx = /௪ என்று காட்டு. 

(11) ஒருபந்து, தன்னுடைய வேகத்தைப் போன்ற அதே 

வேகத்துடன் தன்னுடைய திசைக்குச் செங்குத்துத் திசையில் 

நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் மீது மோதுகிறது. 

மோதலின்போது மையக்கோடு இரண்டாவது துகளின் 
திசைக்குச் செங்குத்தாகயிருக்கிறது. மீட்சிக்கெழு ச எனில், 

இரண்டாவது பந்தின் இயக்கத்திசை 4180-1 [ஆ] விலக்கத் 

தில் திசைமாறுகிறதென்று காட்டுக. 

(12) ஒரு வட்ட மேசையின் விளிம்பில் ஒரு வழவழப்பான 
வையம் கிடையாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. வளையத்தை 
யொட்டி 27 என்னும் புள்ளியிலிருந்து ஒரு துகள் மேசையின் 
மேற்பரப்பின்மீது வீசப்படுகிறது. வளையத்திற்கும் துகளுக்கு 
மிடையே மீளமைவுக் குணகம் ௪. 2 வழ ஆரையுடன் எறிதிசை 
திசையின் கோணம் 4. வளையத்தின்மீது இருமுறை மோதி 
யெழும்பியபின் துகள் எறிபுள்ளியை வந்தடைந்தால் 

ee 
= —l —_——— னைவயை யனைய Xx tan ( 14௪4௫ ] என்று காட்டுக.
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(19) உயரமான விளிம்பையுடைய ஒரு வழவழப்பான 

கிடைத்தள வட்ட மேசையின் விளிம்பையொட்டிய ஒரே 
புள்ளியிலிருந்து இரு துகள்கள் மேசையின் மேற்பரப்பின்மீது 
வீசப்படுகின்றன. ஒவ்வொன்றும் விளிம்பை இருமுறை 
மோதியபின் ஒன்று எறிபுள்ளியையும், மற்றது எறிபுள்ளிக்கு 
விட்ட எதிர் புள்ளியையும் வந்தடைகின்றன. எறிபுள்ளி வழி 

ஆரையுடன் துகள்களின் எறிதிசைகளின் கோணங்கள் 
முறையே ஷ, 8 எனில், tan < tans = e crag Pye. 

(14) ஒரு வழவழப்பான கிடைத்தள Come ABCD 
என்னும் சதுர அமைப்பிலுள்ளது. அதன் விளிம்புகள் அதே 

உலோகத்தினால் செய்யப்பட்ட சட்டங்களினால் சற்று உயர்த்தப் 
பட்டுள்ளது 4-யிலிருந்து ஒருதுகள் 4ரீயுடன் ர கோணத்தில் 

மேசையின்மீது எறியப்படுகிறது. அது BC, CD, DA saw 

விளிம்புகளில் மோதியபின் முனை க்குத் திரும்புகிறது. மீட்சிக் 

es ச 
ஆ என்று காட்டுக, கெழு ச எனில் (80 ரி = | 

(15) ஒரு நிறைவற்ற மிள்சக்தியுடைய ஒரு பத்து ஒரு 
வட்டத்தின் பரிதியில் நான்கு இடங்களில் மோதி ஒரு வட்ட 

தாற்கரத்தை வரைகிறது. நாற்கரத்தின் இரு கோணங்கள் 

தேர்கோணங்களாகயிருக்க வேண்டுமென்றும், எறிபுள்ளி வழி 

ஆரையுடன் எறிதிசையின் கோணம் (8! (3/2) என்றும் 

நிறுவுக. 

(16) 4800 என்னும் ஒரு செவ்வக பில்லியர்ட் மேசை 
யின் ஒரு முனை யிலிருந்து ஒரு பந்து பக்கம் 4யுடன் « 

கோணத்தில் எறியப்படுகிறது. அது வரிசையாக தச, 40, றட, 
20 ஆகிய பக்கங்களில் மோதி மீண்டும் 4-யை அடைகிறது, 

2 ‘i t ச ச் 
மீளியல் குணகம் ச எனில், ந = டன் என்று காட்டு, 

(17) சநீள பக்கங்களுடைய 4790 என்னும் சதுர மேசை 
யின் விளிம்புகள் உயர்த்தட்பட்டுள்ளன. ச மீளமைவுக் குணக 

முடைய ஒரு துகள் 4£யில் 2-என்னும் புள்ளியிலிருந்து வீசப்படு 

கிறது. அது 86, 0, 04 ஆகிய பக்கங்களை முறையே Q, R, S 
என்னும் புள்ளிகளில் மோதுகிறது. 459-யுடன் எறிதிசை வின் 

கோணம் ஆகும். 28-ம்; துகள் மீண்டும் ஐ அடையு 
மெனில் 

b (i—e) = a (1—e cot «) 
என்று காட்டுக,
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(19) ஒரு மீள்சக்திக் கோளம் 0 என்னும் புள்ளியிலிருந்து 

? என்னும் திசைவேகத்துடன் கிடைத்தளத்துடன் <x சாய்வில் 

எறியப்படுகிறது. 0-விலிருந்து d தூரத்திலுள்ள ஒரு நிலைக் 

குத்துச் சுவரின்மீது மோதியபின் அது மீண்டும் 0-ஐ அடை 

கிறது. மீட்சிக்கெழு £ எனில் 

d= v? sin 2x ட. 

தி g " “T+e 
என்று காட்டுக. 

(19) நிறைவற்ற மீள்சக்தியுடைய பந்து ஒன்று ஒரு புள்ளி 

யிலிருந்து ,/(2/) வேகத்துடன் கிடைத்தளத்துடன் 4 கோணச் 

சாய்வில் எறிபுள்ளியிலிருந்து சீ தூரத்திலுள்ள நிலைக்குத்துச் 

சுவரின்மீது மோதிப்பின் எறிபுள்ளிக்குக் திரும்புமாறு எறியப்படு 
கிறது. பத்துக்கும் சுவருக்குமிடையேயுள்ள மீள்சக்திக் குணகம் 

சரண்டர் என்று காட்டு. 
(20) இரு வழவழப்பான இனையான நிலைக்குத்துச் சுவர் 

களுள் ஒன்றிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றதன்மீது ஒரு பந்து 
இரு சுவர்களுக்கும் நிலைக்குத்தான ஒரு தளத்தில் எறியப்படு 
கிறது. இரு சுவர்களின்மீதும் மோதியபின் பந்து எதிர்ச்சுவரில் 

இரண்டாம் முறையாக எறிபுள்ளியுடன் கிடைத்தளத்திலமை 
கின்ற ஒரு புள்ளியில் மோதுகிறது. கிடைத்தளத்தில் பந்தின் 
தாராள வீச்சு 2; பந்துக்கும் சுவர்களுக்குமிடையே மீளியல் 

குணகம் ௪ $ சுவர்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம் d craw Re? = d 
(1-2 2) என்று காட்டு, 

(21) கிடைத்தளத்துடன் 4 கோணத்தில் ஒரு புள்ளியி 
லிருந்து எறியப்படும் ஒரு துகள் ஒரு வழவழப்பான நிலைக் 
குத்துச் சுவரின்மீது மோதிப்பின் எறிபுள்ளியை அடைகிறது. 

பந்து சுவரிலிருந்து துள்ளியெழும் திசை கிடைத்தளத்துடன் 

ரீ கோணத்திலுள்ளன. மீளியல் குணகம் ச எனில், 

e(1+e) tan 8 = (i—e) tan « 
என்று காட்டுக. 

(22) கிடைத்தளத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு துகள் 
ஒரு நிலைக்குத்துச் சுவரின்மீது செங்குத்தாக மோதிப்பின் 

துள்ளியெழும்பி , கிடைத்தனத்தில் ஒருமுறை மோதியெழும்பிய 
பின் எறிபுள்ளியை அடையுமாறு எறியப்படுகிறது. துகளின் 
மீளியல் குணகம்$ என்று காட்டு.
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(28) 4 உயரமுடைய இரு இனையான நிஓக்குத்துச் சுவர் 
கள் ஒரு கிடைத்தளத்தின்மேல் நிற்கின்றன, ஒரு சுவரின் 

அடியிலிருந்து ஒரு பந்து மற்றதன்மீது எறியப்படுகிறது. அச் 
சுவரிலிருந்து துள்ளியெழும்பியபின் பந்து முதல் சுவரின் 
உச்சியை உராய்ந்து செல்கிறது. மீட்சிக்கெழு ச எனில், 
இரண்டாவது சுவரில் மோதற்புள்ளி அதன் உச்சியிலிருந்து 

ல த ் 
(tte ஆழத்திலிருக்குமென்று காட்டு, 

(24) கிடைத்தளத்தின் ஒரு புள்ளியிலிருந்து எறியப்படும் 

ஒரு பந்து கிடைத்தளத்தில் ஒருமுறை மோதி எழும்பியபின் ஒரு 
நிலைக்குத்துச் சுவரின்மீது நேரடியாக மோதுகிறது. சுவரி 
லிருந்து துள்ளியெழும்பிய பந்து கிடைத்தளத்தில் இன்னும் இரு 
முறை பமோதியெழும்பியபின் எறிபுள்ளியை அடைகிறது. 
மீட்சிக்கெழு 2 எனில், 6 - 8 (1-2) என்று நிறுவுக. 

(2௨) இரு சமமான பந்துகள் ஒரு வழவழப்பான் மேசை 

யின்மேல் தொடுகையிலிருக்குமாறு வைக்கப்பட்டுள்ளன. 
இவற்றிற்குக் சமமான மூன்றாவது பந்து ஒன்று முன்னிரு பந்து 

களின் பொதுத் தொடுகோடு வழியே நகர்ந்து அவற்றின்மீது 
சமச்சீராக மோதுகிறது. மீட்சிக்கெழு 2 எனில், மோதலின் 
விளவாக இயக்க ஆற்றலில் 3 (1-2) பாகம் இழக்கப்படுகிறது 

என்று காட்டுக, 

(26) ௨ திசைவேகத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் 

ஈ பொருண்மையுள்ள ஒரு வழவழப்பான பந்து ஓய்விலிருக்கும் 

24 பொருண்மையுள்ள மற்றொரு வழவழப்பான பந்துடன் சாய் 

வாக மோதுகிறது. மோதலின்போது முதற்பந்தின் திசை 

மையக் -கோட்டுடன் ஷ கோணத்திலுள்ளது. 2 என்பது பந்து 

களுக்கிடையேயுள்ள மீளியல் குணகம். tan? < = சட்ட 

எனில் ஈ பொருண்மையுள்ள பந்து ஒரு நேர்கோணத்திற்குத் 

திசைவிலக்கமாகுமென்று காட்டு. 

(27) ஒரு வழவழப்பான கோளம் ஓய்விலிருக்கும் ஒரு சம 
கோளத்தின்மீது சாய்வாக மோதுகிறது. மோதலுக்குமுன் 

முதற்கோளத்தின் திசை மோதலின்போது இரு கோளங்களின் 

மையக் கோட்டுடன் & கோணத்திலுள்ளது. மோதலின் விளை 

வாக முதற் கோளத்தின் திசையில் 8 கோணத்தில் விலக்கம் 

ஏற்பட்டால், 

(1--+e) tan < 

fan 8 = 7-2y2 tan? <
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என்று காட்டுக, மீப்பெரு விலக்கம் Sin fre என்றும் 

காட்டுக, (௪ என்பது மீட்சிக்கெழு) 

(28) இடைவெளியிலுள்ள இரு இணை கோடுகளில் எதிர்த் 

திசைகளில் ச ஆரைகளுடைய இரு சமமான வழவழப்பான 

கோளங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. e என்பது 

அவற்றிற்கிடையேயுள்ள மீட்சிக்கெழு (1-டஒ ம” - 4 ர£2 எனில் 
மோதலின் விசாவாக இரு கோளங்களின் திசைகளும் தேர் 
கோண விலக்கங்களுக்குள்ளாகுமென்று காட்டுக. 

(29) நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பந்து அதே வேகத் 
துடன் அதன் திசைக்குச் செங்குத்துத் திசையில் நகர்ந்து 

கொண்டிருக்கும் மற்றொரு பந்தின்மீது மோதுகிறது. மோதலின் 

போது அவற்றின் மையக்கோடு இரண்டாவது பந்தின் 

திசைக்குச் செங்குத்தாகவுள்ளது. £ என்பது மீட்சிக்கெழு 

வெனில், இரண்டாவது பந்தின் திசை tan! (= =) கோணத்் 

திற்குத் திரும்புமென்று காட்டுக. 

(80) ஒரு கிடைத்தளத்தின்மீது ஒரு பந்து எந்தக் 
கோணத்தில் மோதினால், மோதலுக்குப்பின் அதன் திசை 

மோதலுக்கு முந்திய திசைக்குச் செங்குத்தாகயிருக்கும் ? 

(81) ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு கிடைத்தளத்தின்மீது 
எறியப்படும் £ மீளியல் குணகமுடைய ஒரு பந்து ஒருமுறை 

மோதி எழும்புகிறது. இரண்டாவது வீச்சு மீப்பெரு உயரத் 
திற்குச் சமமானால், எறிகோணம் 18ந-1 (4௫ என்று காட்டு. 

(92) 4, 8, என்னும் மூன்று கோளங்களின் பொருண் மை 
கள் முறையே 7ஈ) ஈட 11 ஆகும். அவற்றின் மீளியல் குணகம் 

1. அவற்றின் மையங்கள் ஒரே நேர்சேகோட்டிலமைந்துள்ள 
ஆனது 4, மீக்கிடையேயுள்ளது. தொடக்கத்தில் 4-யும் 
மியும் ஓய்விலுள்ளன. 0-ஆனது 4-யை நோக்கி மையக் 
கோட்டின் வழியே நகருகிறது, அது 4-யின்மீது இறு முறையும் 
2-யின்மீது ஒரு முறையும் மோதுமென்றும், அதன் பின்னர் 
அவற்றின் இறுதி வேகங்களின் விகிதங்கள் 21 : 12: | ஆகி 
யிருக்குமென்றும் காட்டுக. 

(99) ஈ, பொருண்மையுள்ள ஒரு பந்து, ஓய்விலிருக்கும் ஈட, 
பொருண்மையுள்ள மற்றொரு பந்தின்மீது மோதுகிறது.
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மோதலுக்டிப்பின் 1, பொருண்மையுள்ள பந்து ஓய்விலிருக்கும் 
Mg பொருண்மையுள்ள மூன்றாவது பந்தின்மீது மோதுகிறது. 
மோதலுக்குப்பின் மூன்றாவது பந்தின் வேகம் முதற்பந்து முதன் 

முதலில் பெற்றிருந்த வேகத்திற்குச் சமமாகவுள்ளது. மூன்று 
பந்துகளும் முழூமை மீள் சக்தியுடையன வெனில் , 

ர, ர) மூடி ௩ ஈட ௪ 4 ஈட ராடி 
என்று காட்டுக, 

(94) ஈட பொருண்மையுள்ள ஒரு மீளியல்புடைய பந்து 
கிடைத்தளத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து / வேகத்துடன் 

நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. 2 என்பது 

மீளியல் குணகமெனில், 1-ஆவது துள்ளல்வரை அது கடநீ 

உ ரண 
என்று காட்டு.   

  துள்ள தூரம் உ 12௪ 

(35) 1, 11) 7 பொருண்மைகளுள்ள மூன்று மீள்சக்திப் 

பந்துகள் ஒரு கிடைத்தள மேசையின் மேல் ஒரு நேர்கோட்டி 

லிருக்கின்றன. 9) பந்து ஈடி பந்தை நோக்கி எறியப்படுகிறது. 

ச என்பது மீட்சிக்கெழு. 

(ட்டு டம) உ௪ ஈட 0௦7 
எனில், 722 6 மோதியபின் ஈ,இன் வேகமானது); mage Gur Bus 

பின் ஈடிஇன் வேகத்திற்குச் சமமாகயிருக்குமென்று காட்டுக, 

(86) மையக்கோட்டுடன் முறையே 4), % கோணங்களி 

லுள்ள திசைகளில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் My, 1௩ எனும் 

பொருண்மைகளுள்ள இரு பந்துகள் ஒன்றின்மீது ஒன்று மோது 

கின்றன. மோதலுக்குப்பின் அவற்றின் இயக்கத் திசைகள் 

மோதலுக்கு முன்னுள்ள திசைகளுக்குச் செங்குத்தாகயிருந்தால், 

_m, sin? <, ஈட ஸ்ட் ட, 
9009” ஷூ -- 787, 005” 1 

என்று காட்டு. 

(97) ஒரு வழவழப்பான தரையின்மேல் 4, 2, 0 என்னும் 

மூன்று கோளங்கள் ஒரே நேர்கோட்டின் மேல் வைக்கப்பட்டுள் 

ளன. 4-யின் பொருண்மை £ அல்லது யின் பொருண் 

மையைப் போல் இரண்டு மடங்கு. 4-யானது சீயை நோக்கி 

ம வேகத்துடன் எறியப்படுகிறது. மீளியல் குணகம் $ எனில், 
. 26 : த் 

யால் மோதப்பட்டபின் பயன் வேகம் = என்று காட்டு,
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(96) 9ஈ௩ பொருண்மையுள்ள இரு சம கோளங்கள் ஒரு : 

வழவழப்பான தரையின்மேல் ஓய்விலிருக்கின்றன. அதே 

அளவு ஆரையும் 7 பொருண்மையுமுள்ள மற்றோரு கோளம் 

அவற்றிற்கிடையே மையக்கோட்டின் வழியே நகர்ந்து கொண் 

டிருக்கிறது. கோளங்கள் முழுமையான மீள்சக்தியுடையவயா 

பிருப்பின் அவைகளுக்கிடையே மூன்று மோதல்களிருக்கு 

மென்று காட்டுக, 

(89) உ வழவழப்பான கோளங்கள் ஒரே வரிசையில் 
வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் எந்த இரு கோளங்களுக்கு 
மிடையேயுள்ள மீட்சிக்கெழு ச ஆகும். அவற்றின் பொருண்மை 

கள் 4 பொதுவிகிதமுள்ள ஒரு பெருக்குக் தொடராக அமை 

யும். முதல் கோளம் ஏதேனுமொரு வேகத்துடன் இரண்டாவது 
கோளத்தின்மீது நகர்த்தப்பட்டால், அது இரண்டாவது 

கோளத்தை மோதி ஓய்வடைகிறது, இரண்டாவது மூன்ருவதை 
மோதி ஓய்வடைகிறது. இவ்வாறு ஒவ்வொறு கோளமும் அதற் 
கடுத்த கோளத்தின்மீது மோதி ஓய்வடைகிறது. கடைசிக் 

கோளத்தின் வேகம் ௪-1 என்று காட்டுக, 

(40) 4, 8, 0 என்பன ஒரு வழவழப்பான கிடைத்தள 
மேசையின்மேல் ஒரு நேர்கோட்டின்மேல் வைக்கப்பட்டுள்ள 
முறையே ஈ, ட, ம பொருண்மைகளுள்ள மூன்று சிறிய வழ 
வழப்பான கோளங்கள். .-யானது ABC நேர்கோட்டின் 
வழியாக ம வேகத்துடன் எறியப்படுகிறது. பொதுவான மீட்சிக் 
கெழு $ எனில் 5-யானது ௦-யின்மீது மோதியபின் 4, £,௦ 
ஆகியவற்றின் வேகங்களின் விகிதம் 0: 1: 2 என்று காட்டுக, 

(41) சமீட்சிக்கெழுவுடைய ஒரு பந்து ஒரு நீள்வட்டத் 
தகட்டின் குவியத்திலிருந்து விளிம்பை நோக்கி எறியப்படுகிறது. 
விளிம்பில் ஒரு தடவை மோதியபின் பந்து பேரச்சின் (major 
848) மறுமுனை வழியாகச் செல்கிறது. மீளமைவுக் குணகம் 

2e 
T+ 8 விட அதிகமாகயிருக்க முடியாது என்று காட்டுக. 

(42) முற்றிலும் மீளசக்தியுடைய ஒரு துகள் ஒரு நீள் 
வட்டத்தின் குவியத்திலிருந்து ஏதோவொரு திசையில் நீள் 
வட்டத்தின் மேற்பரப்பின்மீது ஓரத்தை நோக்கி எறியப்படு 
கிறது. விளிம்பில் இரு இடங்களில் மோதியபின் அது மீண்டும் 
அதே குவியத்தை வந்தடையுமென்று காட்டு,
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(48) கிடைத்தளத்துடன் ஃ சாய்விலுள்ள ஒரு சாய்தளத் 

தின் அடியிலிருந்து நிலைத்தளத்தில் சாய்தளத்தின் மீப்பெரு 
சரிவுக் கோட்டின் வழியாக ஒரு துகள் எறியப்படுகிறது. துக 
ளானது சாய்தளத்தில் மோதி ஆவது துள்ளலில் எறிபுள்ளியை 
அடைகிறது. சாய்தளத்துடன் எறிதிசையின் கோணம் 8 
எனில், (1--௪) 004 0048 ௯ 1-௪" என்று காட்டுக, 

(சென்னை எம்.ஏ. 1960, எம்.எஸ்ஸி. 1960) 

(44) ஒருபந்து ஒரு சாய்தளத்தின்மேல் துள்ளித்துள்ளிச் 
செல்கிறது. கிடைத்தளத்துடன் சாய்தளத்தின் சாய்வு 8. 
சாய்தளத்துடன் எறிதிசையின் சாய்வு XK -ஆவது துள்ளலில் 

சாய்தளத்துடன் பந்தின் துள்ளுவேகத்தின் சாய்வுரி எனில் 

j—e" 
௪௦019 = cotx — 2 tan g i 

என்று காட்டுக. 

(45) கிடைத்தளத்துடன் XK சாய்விலுள்ள ஒரு சாய்தளத் 

தின் உச்சியிலிருந்து ஒரு பந்து உ வேகத்துடன் சா ய்தளத்திற்குச் 

செங்குத்தான திசையில் எறியப்படுகிறது. பந்து துள்ளுவது 

2u? Sin x



7. வளைவுப் பாதை வழி இயக்கம் 

(Motion Along a Curved Path) 

பல்வேறு கணங்களில் ஒரு துகளின் நிலைகள் ஒரு வளைவரை 
யில் அமையுமெனில் அத்துகள் ஒரு வளைவுப் பாதை வழியே 
நகருவதாகச் சொல்லப்படும், நேர்கோட்டியக்கத்திலிருக்கும் 
பொருட்களின்மீது செயல்படும் விசைகளை விசைப் பிரிப்பு 

செய்வது போலவே, வளைவரைப் பாதையில் இயங்குகின்ற 
பொருட்களின்மீது பெயல்படுகின்ற விசைகளையும் இரு செங் 
குத்துத் திசைகளில் பின்வரும் முறைகளில் விசைப்பிரிப்பு 

செய்யலாம் 

(0 0, 07 ஆகிய 2, 3 அச்சுக்கள் வழியே விசைப்பிரிப்பு 

செய்தல் 5 

(ய) வளாவரைப் பாதையின் ஏதேனுமொரு புள்ளியின் 
தொடுகோடு செங்கோடு வழியே விசைப்பிரிப்பு செய்தல் 5 

(1) வளைவரைப் பாதையின் ஏதேனுமொரு புள்ளியின் 
ஆரைத் திசையி, ஆரைத் திசையிக்குச் செங்குத்துக்கோடு 

ஆகியவற்றின் வழியே விசைப்பிரிப்பு செல்தல். 

இவ்வாறு இத்திசைகளில் பிரிக்கப்படு 
கின்ற விசைக்கூறுகள் இத் திசைகளில் துகள் 

பெற்றுள்ள முடுக்கங்கசா அளவிடப் பயன் 

படுவதோடு, வளைவரைப் பாதை வழியே 
துகள் இயங்குவதற்கும் காரணமாயிருக்கும். 

வளைவுப் பாதை வழியே திசைவேகம் (7/210013 
along a curved path) 

சீமஎன்னும் வளைவரையின் வழியே ஒரு 

துகள் நகர்ந்து கொண்டிருப்பதாகக் 

கொள்க. 4 என்பது வகா வரையிலுள்ள ஒரு 
- நிலையான புள்ளி. / நேரத்தில் துகள் வளை 

படம் 79 5 ன் ச க வரையின்மேல் 72 என்னும் புள்ளியிலும், 
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60) நேரத்கில் ட என்னும் புள்ளியிலும் இருப்பதாகக் 
கொள்க. வளைவு 42 - $ என்றும், வளைவு 4/0- 5 -ட549 
என்றும் கொண்டால் £/ நேரத்தில் துகள் சென்றுள்ள தூரம் 85 
ஆகும். 

ஆகவே, 8/ நேரத்தில் துகளின் சராசரி Cara = = 

ஆகும். இச்சராசரி வேகத்தின் திசை நாண் 70 ஆகும். 

800 ஆகும்போது ,-யில் [ தேரத்தின்போது துகளின் 
வேகம் கிடைக்கும். ஆகவே, / நேநரத்தில் துகளின் வேகம் 

=o _ 8 கும், மேலும் 9/2 0 mene 
= jr 0a) 7 a 2% என கபாது 
நாண் £0 ஆனது சியிலுள்ள தொடுகோடாக மாறிவிடுமாகை 
யால், ( நேரத்தின்போது துகளின் வேகம் 7-யிலுள்ள தொடு 

கோட்டின் வழியே ் ஆகும். 7-யில் வமாவரையின் செங் 

கோட்டு வழியே துகளின் வேகக்கூறு பூச்சியமாகும். ் 

சுழல்வேகம் அல்லது கோணத்திசை வேகம் (&ஜய187 461௦௦1) 

ஒரு தளத்தில் ஒரு வக£வுப்பாதை வழியே நகர்ந்து கொண் 
டிருக்கும் ஒரு துகளின் சுழல்வேகம் என்பது அத்தளத்திலுள்ள 

ஒரு நிலையான புள்ளி வழியே செல்லும் ஒரு நிலையான் நேர் 

கோட்டுடன் அந்நிலையான புள்ளியை நகரும் துகளின் நிலை 

யுடன் சேர்க்கும் நேர்கோடு கொண்டுள்ள கோணத்தின் மாறு 

பாட்டு வீதமாகும். 

AB என்னும் வகா 
வரையின் வழியே ஒரு 

துகள் நகர்ந்து கொண் 

டிருப்பதாகக் கொள்க, 

0 என்பது அவ்வள 
வரையின் தளத்தி 
லமைந்துள்ள ஒரு நிலை 

யான புள்ளி. 0 என் 

பது அத்தளத்தில் 0 
வழியே செல்லும் ஒரு 

நிலையான நேரர்கோடு. 

[7 நேரத்தில் துகள் 27 

என்னும் நிலையிலும் 
(14+ 80) நேரத்தில் துகள் 0 என்னும் நிலையிலுமிருப்பதாகக் 

  

படம் 80
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கொள்க. 0-உடன் 0, 00 என்னும் நேர்கோடுகள் கொண் 

டுள்ள கோணங்கள் முறையே சீ, 9-1 09 என்க. 

91 நேரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள கோண மாறுபாடு 

= $6 BE. 

30. 
ot 

81 0 ஆகும்போது 0 - 2 ஆகுமாகையால், 

”. கோணமாறுபாட்டு வீதம் = 

+a 5 ‘ லை ( b8 dg 
7 நேரத்தில் துகளின் ல்வேகம் - க (sr }= =e Se Us 

ப் = எவை 515 O\ St) at 

குறிப்பு: சுழல்வேகம் பொதுவாக உ (ஒமேகா) என்னும் 

கிரேக்க எழுத்தினால் குறிப்பிடப்படும். ,, ௨-0 ச் 

o THUS ஒரு துகள் ஒரு வினாடியில் திரும்புகின்ற 
கோணத்தை ஆரையன் (180180) மதிப்புக்களில் குறிக்கும். 

ஆகவே, ் வினாடிகளில் துகள் திரும்புகின்ற ரி கோணம் என்பது 
௦7/ஆரையன்களுக்குச் சமமாகும், 

வட்டப்பாதை இயக்கம் (௦1187 Motion) 

£ ஆரையுள்ள ஒரு வட்டத்தின் பரிதி வழியே ஒரு துகள் 
? எனும் சீரான வேகத்துடன் நகருமானால் வட்ட மையத்தைப் 

பொறுத்து அதன் சுழல்வேகம் சீராகவும் ட க்குச் சமமாகவு 

மிருக்கும். 

0 என்பது வட்டப் பாதை 

யின் மையம். 7 என்னும் 

வட்டத்தின் பரிதி வழியே ௦ 

எனும் சீர்வேகத்துடன் நகரு 

கிறது. வேகம் ॥ சீராகயிருப்ப 

தால், «wo காலங்களில் கம 

விற்கசாத் துகள் கடந்து 
செல்லும். ஆனால் சம விற் 
கள் வட்ட மையத்தில் FW 

கோணங்களைத் தாங்குமாகை 

யால், துகளின் சுழல்வேக 

மும் சீராகயிருக்குமென்றறிகிரறோம். இச்சீர் சுழல்வேகத்தை 

ல என்று குறிப்பிடுக, 
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துகளானது 1 நேரத்தில் 4-யிலிருந்து £க்கு நகர்ந்திருப்ப 
தாகக் கொள்க. வில் AP மையம் 0-வில் ர கோணத்தைத் 

தாங்குமெனில், 

வில் 472 - 7ரி ஆகும். 

ஆனால் வில் ,472-1 வேகத்துடன் ( நேரத்தில் சென்றதூரம்--17 

ல்டாரி- 07 

5 9 v 
ல —_ = — 

அல்லது, 7 ் 

2 ன ம 8 க v : 
ஆனால் சுழல்வேகம் a = ரர ஆகுமாகையால் உ- -- என்று 

7 

காண்கிறோம். 

குறிப்பு : G= அச்ச wt. 

தொடுகோட்டு முடுக்கமும் செங்கோட்டு முடுக்கமும் (18௨0200181 

acceleration and Normal accleration) 

0-ஐ மையமாகவும், 7 

ஆரையுமுள்ள ஒரு வட்டத் 
தின் பரிதி வழியே ஒரு துகள் 

நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. 

ெதொடக்கத்தில் துகள் 4 

யிலிருக்கிறது. 7 ேநரத்தில் 

துகள் 2-யில் ॥ வேகத்துட 

னும், (14 809) நேரத்தில் 
0-வில் ௫ -- 8௦) வேகத்துட 

னும் நகர்ந்து கொண்டிருப் 

பதாகக் கொள்க. 04 என் 

னும் தொடக்கக் கோட்டுடன் 

0.2, 00 என்னும் நேர்கோடு 

கள் கொண்டுள்ள கோணங் 

கள் முறையே, 6, 9 -- 99 என்று கொள்க. வில் 42 - 8, 

வில் 40 - 5 -- 8௦ எனில், வில் 20 - 65 ஆகும். 

prov ot     
படம் 82. 

A 

மேலும் 200 - 89 ஆகையால், வில் PO = 1 50 Bon. 

és = r 60 

68 56 

ol
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எல்லை / bs எல்லை (899 

அல்லது, ( =r ( sta O\ ot 9. 01 81 

as, dl 
அதாவது, ரா dt 

ஆனால், = Ba = Oo ஆகையால், ॥ - ம ஆகும். 

தொடுகோட்டு முடுக்கம் : 

மி.யிலுள்ள தொடுகோட்டிற்கும், 0-விலுள்ள தொடுகோட் 

டிற்குமிடையேயுள்ள கோணம் - 200 - 58. மேலும், 7, 0 
ஆகிய நிலைகளில் துகளின் வேகங்களாகிய 9, (0-4 82) என்பன 
2, பவிலுள்ள தொடுகோடுகளின் வழியே செயல்படுமாகை 

யால், 2-யிலுள்ள தொடுகோட்டின் வழியே வேகங்கள் கூறு 

படுத்தினால் , 

2-யின் தொடுகோடு வழியே (-- 81) நேரத்தின் வேகக்கூறு 

= (v + 89) 008 60. 

2-யின் தொடுகோடு வழியே / நேரத்தின் வேகக்கூறு - ட, 

ஃ. மிஃயின் தொடுகோடு வழியே 5! நேரத்தின் வேகமாறுபாடு 

= (+ 4y) cos 84 — yv. 

யின் தொடுகோடு வழியே வேகமாறுபாட்டு வீதம் 
(v + 8v) ௦௦529-- 

st 

‘. மி.யில் தொடுகோட்டு முடுக்கம் 

_ எல்லை hea év) coséx—v | 

20 St 

_ எல்லை (ரப 

6-0 ot | 

_ எல்லை = 

21-௩0 ழி 

ay 
at
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s 2m 
~ ரீம் 

ர 

at? 

செங்கோட்டு முடுக்கம் 

7-யிலுள்ள செங்கோடு 70 ஆகும். எனவே, 70 வழியே 
வேகங்களைக் கூறுபடுத்தவும். 

20 வழியே (7 84) நேரத்தின் வேகக்கூறு - ( - Sv) sin 34 

20 வழியே ! நேரத்தின் வேகக்கூறு - 0 

20 வழியே 6/ நேரத்தின் வேகமாறுபாடு - (9-8) 81088 

20 வழியே வேகமாறுபாட்டு வீதம் - ES By) Bin 66. 
  

“யில் செங்கோட்டு முடுக்கம் _ 8 [ot en Si 38 
2 0 St 

ஆனால், 89 மிகச் சிறியதாகையால் 510 58 - 8ரி(தோராயமாக) 

i — ல்லை 
சியில் செங்கோட்டு முடுக்கம் - ட o| a = 

ஆனால் 8/- 0 ஆகும்போது dv 86 + 0. 

‘i ழ் ட ௨ எல்லை [590 
“... £ஃயில் செங்கோட்டு முடுக்கம் - னு ன், 2 | 

88 

=~" Gi 

=Vv@ 

v 
5 ஏ, 

r 

3 

= = (மையத்தை நோக்கி) 

குறிப்பு 1. 1- ௰₹ ஆகையால், செங்கோட்டு முடுக்கம் 
= oF eu.
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குறிப்பு 2. ஒரு வட்டத்தின் பரிதியின் வழியே ஒரு துகள் 1 

என்னும் மாருவேகத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருந்தால், 

. 4 ட 
தொடுகோட்டு முடுக்கம் - = - ட ஆகும். 

எனவே, மாரறுவேகத்துடன் ஒரு வட்டத்தின் பரிதி வழியே 

நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் முடுக்கம் அத்துகளின் 
நிலைவழிச் செங்கோட்டின் வழியாகச் செயல்படும். 

குறிப்பு 4. துகளானது ஒரு வினாடியில் ॥ சுற்றுக்கள் 
சுற்றினால் ௨“ - ஈர ஆகும். 

செங்கோட்டு முடுக்கம் - ஐ - 4, 

குறிப்பு 5. வட்ட பாதைக்கு மட்டுமல்லாது எந்த வள 

‘ டட ன டர ஸ் a’s 
வரைப் பாதைக்கும் தொடுகோட்டு முடுக்கம் = a7 Ee 

தான். ஆனால் ஏதேனுமொரு வளைவுப்பாதையில் நகர்ந்து 
கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் செங்கோட்டு முடுக்கம் காண, 

மேற்கண்ட செங்கோட்டு முடுக்கச் சூத்திரத் தில் ஆரை க்குப் 
பதிலாக, அத்துகளின் நிலையில் அவ்வகாவின் வளவாரை 
(0071781012) 72-ஐப் பதிலிட வேண்டும். ஆகவே, ஏதேனுமொரு 

வளைவுப்பாதையில் செங்கோட்டு முடுக்கம் - ௮ 
மி 

_ குறிப்பு 6. தொடுகோட்டு முடுக்கத்தின் விளவாகத் He 
ளின். திசைவேகத்தின் அளவு மாறுபடும் $ செங்கோட்டு 
முடுக்கத்தின் -விசாவாகத் துகளின் திசைவேகத்தின் திசை 
மாறுபடும், 

_ குறிப்பு 7. சீரான வேகம் யுடன் ர ஆரையுள்ள ஒரு 
வட்டத்தின் பரிதியில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஈ பொருண்மை 
யுள்ள ஒரு துகளின்மீது மையத்தை நக்கிச் செயல்படும் 

ர. . ௫ a செங்கோட்டு விசை ஈ = 5 88467 ஆகும். இச் செங்கோட்டு 
விசையானது “மைய நோக்கு விசை?3 (centripetal force) 
எனப்படும். 

_ ஒரு கயிற்றின் ஒரு முனையுல் ஒரு கனமான பொருளைக் 
கட்டி, மறுமுனையைக் கையில் பற்றி வேகமாகச் சுழற்றும்போது, 
அப்பொருளுக்குத் தேவையான மைய தோக்கு விசையைக் 
கயிற்றின் இழுவிசை அளிக்கிறது. கயிறு திடீரென அறுத்து
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போயினும் பொருளானது வட்டத்தின் ஆரை வழியே (அதாவது 
கயிற்றின் திசை வழியே) செல்ல முயலாது வட்டத்தின் தொடு 
கோடு வழியேதான் தொடர்ந்து செல்லுமென்பது யாவருமறிந்த 

உண்மையாகும். 

வளைவான இருப்புப் பாதை வழியே திரும்புகின்ற ஒரு 

இரயில் வண்டிக்கு அது திரும்புவதற்கான மைய நோக்கு 

விசையை தண்டவாளங்களின்மீது சக்கரங்களின் அழுத்தம் 

அளிக்கிறது. ஒரு வளைவுத் திருப்சத்தில் திரும்புகின்ற ஒரு 
உந்து வண்டிக்கு அது திரும்புவதற்குத் தேதேவையான மைய 

தோக்கு விசையை சக்கரங்களுக்கும், குரைக்குமிடையேயுள்ள 

உராய்வுக் விசை அளிக்கிறது. சூரியனைச் சுற்றி வலம் வருகின்ற 

எல்லாக் கோள்களுக்கும் மையநோக்கு விசையானது கோள் 

களின் மீதுள்ள சூரியனின் ஈர்ப்பு விசையினால் அளிக்கப்படு 

கிறது. 

ர ஆரையுள்ள ஒரு வட்டத்தின் பரிதியில் 1 பொருண்மை 

யுள்ள ஒரு துகள் திசைவேகத்துடன் நகருவதாகக் கொள்க. 

துகளின்மீது வேறு எவ்வித விசையும் செயல்படவில்லையெனில் 

துகளானது ஒரு தொடுகோட்டின் வழியே நகர்ந்து கொண்டி 

ருக்க வேண்டும். ஆனால், துகள் தொடுகோட்டின் வழியே 

நகர்ந்து செல்லாமல் அதனின்றும் சீரான விலக்கம் பெற்று 

வட்டத்தின் பரிதி வழியே நகருவதால், ஏதோ ஒரு விசை அத் 

துகளின்மீது செயல்படவேண்டும். மேலும் இவ்வாறு செயல் 

படும் விசைக்குத் தொடுகோட்டின் வழிக்கூறு பூச்சியமாக 

வேண்டும். ஆகவே, துகளின்மீது செயல்படும் விசை அத் 

துகள் வழி ஆரையின் வழியேதான் செயல்பட வேண்டும். 

தவிர, துகளானது தொடுகோட்டிற்கு உட்புறமாக, விலக்க 

மடைந்து நகர்ந்து கொண்டிருப்பதால், ஆரத்தின் வழியே 

செயல்படும் விசை வட்டத்தின் மையத்தை நோக்கித்தான் 

செயல்பட வேண்டும். எனவே, துகளானது வட்டப் பாதையில் 
2 

5குக் காரணமான ஈ-- - ஈம" ॥ என்னும் நகருவதற்குக் கார ர னு மைய 

நோக்கு விசையானது, துகள் வழி ஆரையில் மையத்தின் 

வழியே செயல்படும். இவ்விசை 7 எனில், 77 ௨7 ஆகும். 

இப்பொழுது, துகள்வழி ஆரத்தில் மையத்திலிருந்து வெளி 
தோக்கி ஈரம் என்னும் விசையைச் செயல்படுத்தினால், மைய 

தோக்கு விசையும், அதற்குச் சமமான மையத்திலிருந்து 
அப்பால் செல்லும் விசையும் ஒன்றையொன்று விளைவு நீக்கம் 
செய்துவிடுமாகையால், துகளானது சமநிலைபெறும். இவ்வாறு 

24
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மையத்திலிருந்து ஆரத்தின் வழியே வெளிநோக்கிச் செயல்படும். 

விசைக்கு **மைய விட்டோடும் விசை?? (centrifugal force) 

என்று பெயர். 

மாதிரி 121. ஒரு துகள் ஒரு வட்டத்தின் பரிதியில் அதன் 

மையத்தைப் பற்றிய எனும் சீரான சுழல்வேகத்துடன் நகரு 

கிறது. பரிதியின் மேலுள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளியைப்பற்றி 

அத்துகளின் சுழல்வேகமும் சீராகயிருப்பதோடு 3லக்குச் சமமாக 

வுமிருக்கும் என்று காட்டுக. 

தீர்வு: 2 என்னும் துகள் 6-ஐ மையமாகவும், /-ஐ ஆர 
மாகவும் கொண்ட ஒரு வட் 

டத்தின் பரிதியில் நகர்ந்து 

கொண்டிருக்கிறது. 0 என் 

பது பரிதியின் மேலுள்ள 

ஏதேனுமொரு புள்ளி. OA 
என்பது 0 வழியே வரையப் 
பட்ட விட்டம். தொடக்கத் 

தில் துகள் 4-யிலிருப்பதாக 

வும் / நேரத்தில் 2 என்னும் 

புள்ளியிலிருப்பதாகவும் 

கொள்க, PCA - ரி எனில், 

  

படம் 83 A ல ் . 204 - $9 ஆகும். (யைப் 
பொறுத்து / நேநரரத்தில்திரும்பியுள்ள் கேகோரணம் - 7. 

ேயைப் பொறுத்துச்சுழல் வேகம் - 4 = ம (சீரானது) 

0-வைப் பொறுத்து / நேரத்தில் திரும்பிய கோணம் = 4 9. 

வைப் பொறுத்துச் சுழல்வேபம் - 4 - =do. 

ம சீரானதாகையால், 0-வைப் பொறுத்த சுழல்வேகமும் 
சீரானதாகும். 

மாதிரி 122. ஒரு புள்ளியிலிருந்து எறியப்படும் ஒரு 
துகளின் திசைவேகத்தின் நிலைக்குத்துக் கூறு தரப்பட்டுள்ளது. 
எறிபாதையின் குவியத்தைப் பற்றித் தொடக்கச் சுழல்வேகம் 
எறிகோணம் 455 ஆகயிருக்கும்போ மீப்பெரி யிருக் 
மென்று காட்டு, = ் ss
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தீர்வு: எறிபாதை ஒரு பரவளாவு என்று நாமறிவோம். 
0 என்பது எறிபுள்ளி, / என்பது எறிவேகம், ஃ என்பது எறி 

’ A _நியக்குவரை 
  

yall Sine 

  

      

  

படம் 84 

கோணம். S stouge Gud. » தொடக்க நிலைக்குத்து 

வேகம் - 810 4 77 (என்க). 4 என்பது மிக உயர்ந்த புள்ளி. 

த . _ u*sin? 
AL = அதிகபட்ச உயரம் - எத்த 

2u? cos? 2 cos? x 
48 =| Getmaaty » 9 Slo" 2). EOE. 

  

g 2g 

u® sin*<—u? cos*x _ —u" cos 2% 
“ SL = AL—AS = 3g = is 

௦7 - 3 (வீச்சு) - a ee 

“ OSt= 017+ SL’ 

ut sin? 2x + 1/4 cos* 2 
42 49? 

us 

= 4 

ue க 
° OS = 3g =r (tere) 

0.க்குச் செங்குத்துத் திசையில் தொடக்க வேகம் = usin 
(90° — x) = ucos X\= (என்க)
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ப் v ச ‘ 
டி-ஜப் பற்றித் தொடக்கச் சுழல்வேகம் = = (@s Hr) 

ucos « 

12/28 
22008 ௦ 

இ u 

அதாவது, w=   

g 2sin X cos X 

u Sin 4 

g sin 4 

[த 

மீப்பெரு ம-வுக்கு81॥ 26 மீப்பெரிதாகயிருக்க வேண்டும். 

அதாவது, ல - 4895, 

மாதிரி 123. ஒரு சமதளச் சாலையில் 160 அடி ஆரையுள்ள 
ஒரு வளைவில் ஒரு உந்துவண்டி பக்கவாட்டில் வழுக்கிவிடாமல் 
திரும்பக்கூடிய மிக அதிகபட்ச வேகத்தைக் காண்க. சக்கரங் 

களுக்கும் தரைக்குமிடையே உராய்வுக் குணகம் 0.8 ஆகும், 

தீர்வு ௨ பக்கவாட்டில் வழுக்காமல் உந்து வண்டி திரும்ப 
வேண்டுமாயின், செங்கோட்டு விசையானது உராய்வு 
விசைக்குச் சமமாக வேண்டும். 

உந்துவண்டியின் ரொருண்மை நீரீ எனில், சக்கரங்களுக்கும் 
தரைக்குமிடையில் செங்குத்தெதிர் விசை - நீரீச, 

உராய்வு விசை = pR = 0.2 Meg 

2 2 

செங்கோட்டு விசை - M- - a ராத்தலிகள் 

2 

MY = 08 dhe 
160 

9“ = 160 x 0.2 x 82 

= 82 x 82 

அல்லது, 1 - 98 அடி/வி, 

உந்துவண்டியின் அதிகபட்ச வேகம் - - 92 அடி/வினாடி. 

மாதிரி 124. 10 செ.மீ. நீளமுள்ள ஒரு நூல் 20 கிராம் 
பொருண்மையைச் சரியாகத் தாங்கக்கூடியதாயுள்ளது. அதன்
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ஒரு முனையில் 8 கிராம் பொருண்மை இணைக்கப்பட்டு, மறுமூனை 
நிலையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 8 கிராம் பொருண்மை 

யானது ஒரு கிடை வட்டத்தில் சீராகச் சுற்றிவந்தால், ஒரு 

வினாடிக்கு அது ௬ுழலக்கூடிய மிக அதிகபட்ச சுற்றுக்களின் 
எண்ணிக்கை யாது? 

தீர்வு: நூலின் அதிகபட்ச இழுவிசை - 20 கிராம் எடை 
- 802 டைன்கள். துகள் சுற்றும் வட்டத்தின் ஆரம் - நூலின் 

நீளம் - 10செ.மீ. ஒரு வினாடியில் சுற்றுகின்ற சுற்றுக்களின் 

எண்ணிக்கை! என்க. 

ம: ர. 

துகளின் பொருண்மை 8 4 $8கிராம். 

மையதோக்கு விசை - ஈம” - 3 X 4a°n?x10=12077n* 
டைன்கள். நூல் அறுந்து போகாமல் மீப்பெரு வேகத்துடன் 
துகள் சுற்றும்போது 

மையநோக்கு விசை - அதிக பட்ச இழுவிசை 

12077 n* = 20g. 

உட _§ r= 2. 

6a 

(eae = ade 
் a 6 

மாதிரி 125. ஒரு வட்ட மேசையின் மையத்திலுள்ள ஒரு 

துவாரத்தின் வழியே செல்லும் ஒரு கயிற்றின் ஒரு முனையில் 

கிலோகிராம் பொருண்மை இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேசையின் 

மேலிருக்கும் அதன் மறுமுனையில் 6 கிலோகிராம் பொருண்மை 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் 2 கிலோ 

கிராம் பொருண்மையைச் சராசரித் தாங்கக்கூடிய வேகத்துடன் 

மேசையின் மேலுள்ள 6 கிகி. பொருண்மை 60 செ.மீ. ஆரை 

யுள்ள வட்டத்தில் சீராகச் சுற்றுகிறது. பெரிய பொருண்மை 

யின் வேகத்தைக் காண்க, 

தீர்வு: 7” - கயிற்றின் இழுவிசை - 8 கி.கி. எடை 
= 2000 2உடைன்கள். 

1 - சுற்றுகின்ற பொருண்மை - 8 கி.கி. - 6000 கிராம். 

ர - வட்டத்தின் ஆரை - 60 செ.மீ,
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‘ ௫ 4 _ my? ம் 
6 கி. கி. பொருண்மையின் வேகம் 7 எனில், ?' - — 26a. 

3 

ஃ ™ = 2000 g 

6000 x 1” = 2000 60 
2000 g 

100 

20g 

= 20 x 980 

“ v= 420 x 980 = 140. 

பெரிய பொருண்மையின் மீப்பெரு வேகம் - 140 செ.மீ./வி. 

v=   
|! 

1 

மாதிரி 126. ஒரு வழவழப்பான கிடைத்தள மேசையின் 
மேல்கிடக்கும் ஒரு நூலின் ஒரு முனையிலும் நடுப்புள்ளியிலும் 
முறையே 98, ஈ பொருண்மைகள் இணைக்கப்பட்டு, மறுமுனை 
நில்யாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விரு பொருண்மைகளும் 
சீர்வேகங்களுடன் இரு வட்டங்களில் நகருமாறும் நூலின் இரு 
பகுதிகளும் நேராகயிருக்குமாறும் எறியப்படுகின்றன . நூலின் 
இரு பகுதிகளிலுமுள்ள இழுவிசைகள ஒப்பிடுக. 

தீர்வு 2: நூலின் முழுநீளம் 87 என்க, 
91! பொருண்மை 27 ஆரையுள்ள வட்டத்திலும் , 7 பொருண்மை 
7 ஆரையுள்ள வட்டத்திலும் நகரும். 

. 8m Qo Cais _ 2a (2r) 2 

இன் வேகம் Fr ~ 
8/இன் வேகம் - ர எனில், 98இன் வேகம் - 2 ஆகும். 

நூலின் இரு பகுதிகளின் இழுவிசைகளா முறையே 7, 7% என்க, 
1/இன் மையநோக்கு விசை - T.—T, = 01/7, 
8m இன் வமயநோக்கு விசை - 2) - (88) (23/27 

6 0” 
r 

  

2 n—7= 2
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60” my? 
  

  

Fis a HES 
ர r 

ne go 
r 

T, _ 7 mv'jr _ 7 

T, 6 my /r 6 

மாதிரி 127. தரையில் வழுக்காமல் சீராக உருளுகின்ற 

சக்கரத்தின் விளிம்பின் பல்வேறு புள்ளிகளின் திசைவேகங் 

களைக் காண்க. 

தீர்வு: சக்கரத்தின் மையம் 0 என்றும், ஆரை 7 என்றும் 

கொள்க, சக்கரம் உருண்டு செல்லும்போது மையம் ஒரு நேர் 

கோட்டில் (கிடைத் திசையில்) நகரும். மையத்தின் நேர் 

கோட்டு வேகம் vy என்க. 

ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத் 
தில் தரையுடன் தொடு 

கையிலுள்ள புள்ளியை 

4 என்க. 

விளிம்பிலுள்ள ஓவ் 

வொரு புள்ளியும் சுழற்சி 

வேகத்துடன் உருளும் 

பபோது சக்கரத்தின் 

மையம் மட்டும் ஒரு 

தநேர்கோட்டின் மேல் 

நகர்ந்து கொண்டிருக் 

கும். ஆகவே, சக்கரம் 

ஒரு சுற்று உருளும் 
போது; விளிம்பிலுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் மையத்தைப் 

பொறுத்து ஒரு சுற்றளவுக்குச் சமமான தூரத்தை வரைகிறது 5 
அதேநேரம் மையமானது ஒரு சுற்றளவுக்குச் சமமான தூரத்தை 

மையவழிக் கிடைக்கோட்டின் மேல் வரைகிறது. ஆகவே, 

விளிம்பிலுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியின் வேகமும் அப்புள்ளியிலுள்ள 

தொடுகோட்டின் வழியே செயல்படுவதோடு, மையத்தைப் 

பொறுத்து அதன் அளவு மையவேகத்தின் அளவு க்குச் 

சமமாகயிருக்கும். 

  

  

படம் 85 

ஆகவே, விளிம்பிலுள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளி 2-யானது 

ஒவ்வொன்றும் ॥ அளவு கொண்ட இருவேகங்களைக் கொண்டி
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ருக்கும் ழ ஒன்று /-யிலுள்ள தொடுகோடு £7' வழியே ; மற்றது 
£ வழியே மையத்தின் திசைக்கு இணையான 7 திசையில், 

தரையுடன் தொடுகையிலுள்ள ௫ என்னும் புள்ளியில் 
தொடுகோட்டின் திசையும், மையம் நகருந் திசைக்கு இணை 
யான திசையும் ஒன்றுக்கொன்று நேர் எதிராஃயிருப்பதால், 
புள்ளி 4-யின் வேகம் - ॥--॥ ௪ 0, ஆகவே, புள்ளி 4-யானது 
தரையுடன் தொடுகையிலிருக்கும் அந்தக் கணப்பொழுதில் 
ஓய்விலிருக்கிறது. 

இனி ஏதேனுமொரு கணத்தில் சக்கரத்தின் உச்சிப்புள்ளி 
கீ-றைக் கருதுக, 8-யில் தொடுகோட்டின் திசையும், மையத் 
திசைக்கு இணையான திசையும் ஒன்றாகயிருப்பதால், 2-யின் 

வேகம் - 9-7 2 ர ஆகும். 

சக்கரத்தின் விளிம்பிலுள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளி 7-யானது 

தொடுகோடு £7 வழியே 1 என்னும் வேகத்தையும், மையத் 
திசைக்கு இணையான 719 திசையில் * என்னும் வேகத்தையும் 
பெற்றிருக்குமென்று கண்டோம். 

TPH = 9 எனில், 209 - ர ஆகும். 

/-யின் இரு வேகங்களின் விக£வு வேகம் 727 இன் இருசம 

வெட்டி வழியே செயல்படும் 2) ௦௦8 . என்னும் வேகமாகும். 

‘ வரும A, 9 இப்பொழுது % 407-யில் OAP = OPA = 

A ॥ 
APT = 90° — — 

2 

> 5 ம் 0 a APL = APP + TPL = 90° — த த = 90° 

ஆகவே, 7-யின் வேகம் .1மிக்குச் செங்குத்துத் திசையில் 2) ௦௦5 

த் அளவுடையதென்று அறிகிரரும். 

4-யைப் பொறுத்து 7ஃயின் சுழல்வேகம்
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0 2y cos ர்க 
2008-2. _ உ 

AP 2r cos + . 

 0-ஐப் பொறுத்து சக்கரத்தின் சுழல்வேகம், 

ஆகவே, சக்கரத்தின் ஒவ்வொரு புள்ளியும் தரையுடன் சக்கரத் 

தின் தொடுபுள்ளியைப்பற்றி - என்னும் மாருச் சுழல் வேகத் 

துடன் சுழல்கிறதென் றறிகிறோம். 

மாதிரி 128. 8 அடி ஆரையுள்ள ஒரு வண்டிச் சக்கரம் 

12மைல்/மணி வேகத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. சக்கரம் 

எவ்வித வழுக்கலுமின்றி உருண்டு கொண்டிருந்தால், அதன் 

கிடைவிட்டத்தின் இருமுனைகளிலுள்ளமுள்ள வேகங்களைக் 

காண்க. 

இங்கு உ - 18 மை/ம. . 

9 - கிடைமட்டத்திற்கும் தொடுகோட்டிற்குமிடையே 

யுள்ள கோணம், ஆனால் கிடைவிட்டத்தின் ஒவ்வொரு முனை 

யிலும் தொடுகோடு நிலைக்குத்தாகயிருக்குமாகையால் 6 = 90° 

ஆகும். 

8 
ஆகவே, கிடைவிட்ட முனைகளில் வேகம் - 20 008 = 

= 2x 12cos 48° 

வட்ட 
V2 

12 / 2 மை/மணி. 

=2x 12x 

கிடைவிட்டத்தின் ஒரு முனை உச்சிப்புள்ளியை நோக்கி 12 2. 

மை/மணி வேகத்துடனும், மறுமுனை உச்சிப் புள்ளியிலிருந்து 

விலகி 12 /2' மை/மணி வேகத்திலும் நகரும். 

மாதிபி 129. தரையில் உருண்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு 
சக்கரத்தின் மிக உயர்ந்த புள்ளியின் வேகம் தரையிலிருந்து 

சக்கரத்தின் ஆரையில் பாதியளவிற்குச் சமமான உயரத்தில் 

விளிம்பிலுள்ள ஒரு புள்ளியின் வேகத்தைப்போல் இரு மடங்கு 

என்று காட்டு.
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தீர்வு: சக்கரத்தின் 

வேகம் - 9 என்க, 

ஃ  உச்சிப்புள்ளி 7-யின் 
வேகம் - நர, 

சக்கரத்தின் ஆரம்-ச என்க, 

2 என்பது தரையிலிருந்து 

* உயரத்தில் விளிம்பி 

லுள்ள ஒரு புள்ளி, 

ZPOB = ர் என்க, 

2 104 எனில், 04-14 

= $003 PON = 2 _ 3 . PON=60° » § = 120° 
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2ஃயின் வேகம் - 2y cos ட = 2v cos 60° = vp 

ஆகவே, 8-யின் வேகமானது 7-யின் வேகத்தைப்போல் இரு 
மடங்காகும். 

சார்கோண வேகம் அல்லது சார் சுழல்வேகம் (Relative angular 
velocity) 

ஒரு தளத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இருதுகள்களைக் 
கருதுக, 

( எனும் நேரத்தில் இரு 
துகள்களின் நிலைகள் 2, 0 

என்க, அவற்றின் திசை fy 
வேகங்கள் முறையே u, Vv து 
என்றும், அவற்றின் திசைகள் 

சீட வுடன் முறையே ஷ, 8 
கோண ச் சாய்வுகளிலுள்ளன 
என்றும் கொள்க. று காள் ட் 

இவ்விரு திசைவேகங் £ _@ 
sdler POSGS Osage sas ரம் ay 
Darénayiscr qnwpGu usin <, vsin நி ஆகும். 

v sin g 

PQ 
உ ம்-யைப் பொறுத்து 0-வின் சுழல்வேகம் =
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ஆகவே, சுழல்வேகம் கணக்கிடப்படும்போது 20க்குச் செங்குத் 
தான திசைவேகப்பிரிவு மட்டுமே கணக்கிலெடுத்துக் கொள்ளப் 

படுகிறதென்றுய் 70 வழிப்பிரிவுப் புறக்கணிக்கப்படுகிறதென்றும் 
காணலாம். 

இப்பொழுது 2, ட ஆகிய இருதுகள்களுமே £௫க்குச் செங் 
குத்துத் திசையில் முறையே usinx, vsing ஆகிய திசை 

வேகப் பிரிவுகளுடன் நகர்ந்து கொண்டிருப்பதால் அக்கணத்தில் 

2-ஜப் பொறுத்து 0-வின் சார்சுழல்வேகம் 

(2டுக்குச் செங்குத்துத் திசையில் 2-ஐப் பொறுத்து 
0-வின் சார்வேகம்) 

= PO 

(» sin B—u sin <) 

PQ 

இதுபோல், 0-ஐப் பொறுத்து 7-யின் சார் சுழல்வேகம் 
(u sin x — v sin f) 

= PO 

மாதிரி 130. இரு துகள்கள் ஒரு வட்டத்தின் மீது w, wt 
என்னும் சீரான சுழல்வேகங்களுடன் ஒரே முகமாக நகர்ந்து 

கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றின் சார் சுழல்வேகத்தைக் 

காண்க. 

தீர்வு: 4) 2 என்னும் 

இரு துகள்கள் ர ஆரை 

யுள்ள ஒரு வட்டத்தின்மீது 

முறையே wo, w சுழல் 

வேகங்களுடன் நகர்ந்து 

கொண்டிருக்கின்றன . 

் நேரத்தில் அவற்றின் 
நிலைகள் 4, 8 என்க, 
அவற்றின் தொடுகோட்டு 

வழித் திசை வேகங்கள் 

முறையே ம? என்க. 

42-யுடன் ப-வின் சாய்வு 

௨ எனில், யின் சாய்வு 

(180° — ல) ஆகும். 
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usin < 
ao = 4-யின் சுழல்வேகம் - 

AB
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ட 981 (180°—«) sv sin % 

AB ஞு AB 

2-யைப் பொறுத்து ,4-யின் சுழல்வேகம் 
_ #sin « (— v sin «) 

wo - B-uS or சுழல்வேகம் = 

  
AB AB 

ப “sin x +y sin <_ 

AB 

_ (u+y) sin « 

AB 

ஆனால், ॥, 1? என்பன 7 ஆரையுள்ள ஒரு வட்டத்தின் மீதுள்ள 
தொடுகோட்டு வேகங்களாகையாலும், ம, மூ என்பன வட்ட 
மையத்தைப்பற்றிய சுழல் வேகங்களாகையாலும் , 

u= TW, V= rel ae. 
மேலும், 00 |] 48 எனில், 48- 2 (ற - 2980 4 

2-யைப் பொறுத்து 4-யின் சார் சுழல்வேகம் 

= (rw + ro’) sin < 

2r sin « 

_ (@ + a) 
~ 2 

மாதிரி 131. ஈ, ச ஆரைகளுடைய இரு ஒரு மைய வட்டங் 
களின்மீது இரு துகள்கள் முறையே ர, ) ஆகிய திசைவேகங் 
களுடன் நகருகின்றன, அவற்றின் சார்கோணவேகம் மறையும் 
போது பொதுமையத்தில் அவை தாங்கும்கோணம் ரி எனில், 

au + by 

av + bu 
என்று காட்டுக. 

cos # = 

Siraj: ert C erent 
வேகம் மறையும்போது 
துகள்களின் நிலைகள் 4, 8 
என்க. 4, என்பன வட் 

டங்களின் தொடுகோடு 

களின் வழியே செயல்படு 

மாதலின், அவை முறையே 
OA, OB ஆகிய ஆரை 
களுக்குச் செங்குத்தாக 

யிருக்கும். 42-யுடன் ம, 1 
ஆகியவற்றின் சாய்வுகள் 

முறையே ஷ, 8 என்க. 

 



agra ures af Quidaio 951 

ZAOB = @. 

A 
90° — OAB த 

A 

sin < = sin (90° — OAB) 

= COS OAB 

a’ + AB? — b° 

2a. AB 

a* — b? + AB 

2a. AB 

a?—b*-+a°+b?—2 ab cos @ 

2a. AB 

_ 2a’—2ab cos 9 

7 2a. AB 

a—b cos @ 

AB 

  

g = 270°— OB4 

“. sing= sin (270°—OBA) 
= — cos OBA 

_ _ (+ AB — 4°) 
26. AB 

_ (b?-+a7+b?— 2 ab cos—a*) 

2b. AB 

_ __ (2b’—2ab cos 9) 

7 2b. AB 

_ (b—a cos 9) 

AB 

2-யைப் பொறுத்து 4-யின் சார்கோண வேகம் 

free அர் 8 .-. 0 (கொடுக்கப்பட்டுள்ள து) A 
usin < = vsin B
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u (a—b cos 8) _ » f— (b—a cos @) ] 

AB AB 

srg, u (a—b cos 6) = — v (b—a cos 8) 

au + bv = cos @ (ay + bu) 

au + by 
“. cos @ = 

es av + bu 

மாதிரி 132. 4, 8 என்னுமிரு கோள்கள் சூரியனைச் சுற்றி 

ச, ம ஆரையுள்ள இருவட்டப் பாதைகளில் சுற்றுகின்றன. 

அவற்றின் வேகங்கள் அவற்றின் இயக்கப் பாதைகளின் ஆரை 

களின் வாக்குமூலங்களுக்கேற்ப மாறுபடின், அவற்தன் ஆரை 

slab ச 
ஷக்) aap 

கும்போது அவற்றின் சார் சுழல்வேகம் மறைந்து அவை 

ஒன்றுக்கொன்று நிலையாகயிருப்பதுபோல் தோன்றுமென்று 

காட்டுக. 

களுக்கிடையேயுள்ள கோணம் ௦௦08-1 ( 

(சென்னை பி. எஸ்ஸி. 1969 ஏப்.) 

தீர்வு : 4, 8 ஏன்ற கோள்களின் திசைவேகங்கள் முறையே 
1)? என்று கொள்க. 

6 என்பது விகித சம 

மாறிலியெனில் , 

k த ட 
“= aa ஆகும். இவ் 

SA, 3.8 ஆகியவற்றிற்குச் 
செங்குத்தாகயிருக்கும். 

42-யுடன் ௨, 1 ஆகிய 

திசை வேகங்களின் சாய்வு 

கள் முறையே ஒ, 8 என்க. 

  

உட்ம-யைப் பொறுத்து படம் 90 

4-யின் சார் சுழல்வேகம் - usin x—(—yv sin 8) _ O 
AB 7 

“ using + y sing = O. 5 வ (1) 

BOY sinx,= sin (90° — SAB)
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= COS SAB 

ட மீ கித் 

2a. AB 

_ @+a*+b?—2 ob cos § —b? 

ட 2a. AB 

_ 2a? — 2ab cos 8 

~~ Qa, ABO 
a— bcos @ 

AB 

  

A 

sin ரீ = sin (90°—SBA) 

    

  

    

  

  

A 

=cos SBA 

_ 6 + AB — a? 

"9b, AB 

_ b?+-a°+b°—2ab cos @—a? 

2b. AB 

__ 2b°—2ab cos 8 

2b. AB 

ட 62008 9 

— AB 

(1) இலிருந்து; 

உமர், 4 ட சாட்டி 2 
Na AB Nb AB ௧ 

a—bcos@ b—a cos 9 

Wa ig | = Oe 

av p—bvb cosO@+rygb—ang coed=O. 

cos@[ (Va)? + (Vb)8] = (4 Nb+ V5) 

cos@[ (Na +b) (a— Nab +b)=Nab (Na +b) 

cos §@(a— Jqb +b) = Jab 

Nab 
a—J ab +0 
    . cosé=
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அல்லது, = cos (அ 
சரம் “2 

வட்டப்பாதையில் மிதிவண்டியோட்டியின் இயக்கம் (14௦11௦௦ ௦18 
circular path) 

மிதிவண்டியில் செல்லும் ஒருவன் ஒரு வட்டப் பாதை 
வழியே செல்லும்போது மிதிவண்டியுடன் அவனது உடலும் 

சேர்ந்து வட்டப் பாதையின் 

மையத்தை நோக்கிச் சாய்வதைக் 

காணலாம். இவ்வாறு மிதிவண்டி 

யுடன் உடலும் சேர்ந்து சாய்வதால் 
வண்டிச் சக்கரங்களுக்கும் தரைக்கு 
மிடையேயுள்ள நேர்குத்தெதிர்விசை 

&, உராய்வு விசை 7” ஆகியவற்றின் 
ara விசை 8, நிலைக்குத்தாக 
யில்லாமல் சற்று உட்புறமாகச் சாய்ந் 

திருக்கும். நிலைக்குத்தடன் இவ் 
விளைவு விசை 7, இன் சாய்வு ॥ 
எனில், 8, இன் நிலைக்குத்துக் கூறு 
மிதிவண்டியுடன் அவனது எடையை 
யும் சேர்த்து ஈடு செய்கிறது ; /8இன் 

கிடைக்கூறு மிதிவண்டியானது 

வட்டப் பாதையில் இயங்குவதற்குத் தேவையான மைய 
தோக்கு விசையை அளிக்கிறது. 

  

படம் 9| 

04 என்பது மிதிவண்டியுடன் மிகதிவண்டியோட்டின் 
சாய்ந்த நிலையையும், ஈ, 0 என்பன முறையே மிதீவண்டி 
யுடன் வண்டியோட்டியின் மொத்த எடையையும்), அந்த 
மொத்த எடை செயல்படும் திணிவு மையத்தையும் குறிப்பிடு 
கின்றன. மிதிவண்டியின் வேகம் vy என்றும், வட்டப் பாதையின் 
ஆரை £ என்றும் கொள்க. எனவே, மையநோக்கு விசை 

m > ஆகும். 

& R, cos @ ॥ 3 = 

sin 6 | 

2 

sang = 2
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இத்தொடர்பிலிருந்து நிலைக்குத்துடன் மிதிவண்டியோட்டின் 

சாய்வைக் காணலாம். மேலும், ॥ அதிகமானாலும் அல்லது 

7 குறைந்தாலும் ரி இன் மதிப்புக் கூடுமென்பது தெளிவு. 
ஆகவே, ஒரு வட்டப் பாதையில் மிதிவண்டியோட்டி அதிக 
மாகச் செல்லும்போதும் அல்லது, மிகக்குறுகிய ஆரையுள்ள 
வட்டப் பாதையில் திரும்பும்போதும் நிலைக்குத்துடன் மிதி 

வண்டியோட்டியின் சாய்வு அதிகமாகயிருக்குமென்றும், இச் 

சாய்வு மிகவும் அதிகமாகும்போது வண்டியோட்டி மிதிவண்டி 
யுடன் கீழே விழ ஏதுவாகிறதென்றும் அறிந்து கொள்ளலாம். 

வட்டப் பாதையில் உந்துவண்டியின் இயக்கம் (Motion of acar 
on a circular path) 

சமதளத்தில் ஒரு வளைவுப் பாதையில் ஒரு உந்து வண்டி 

திரும்பும்போது, வண்டி அவ்வாறு திரும்புவதற்குத் தேதேவை 
யான மையநோக்கு விசையானது வண்டியின் சக்கரங்களுக் 

கும், தரைக்குமிடையேயுள்ள நேர்குத்தெதிர் விசை, உராய்வு 

விசை ஆகியவற்றின் விச்வு விசையால் தரப்படுகிறது. 

ஆனால், உராய்வு விசையானது ஒரு எல்லைக்குமேல் (எல்லை 

உராய்வு விசைக்குமேல்) அதிகரிக்க முடியாதென்று நாமறி 

வோம் (பார்க்கவும்: ₹*₹நிலையியல்--உராய்வு??), எனவே, 

நேநர்குத்தெதிர் விசை, உராய்வு விசை ஆகியவற்றின் விளைவு 

விசையும் ஓர் எல்லைக்குமேல் அதிகரிக்க முடியாது. அதாவது, 

வண்டி திரும்ப தேவையான மைய நோக்கு விசையை அளிக்க 

வல்ல விளைவு விசை ஓர் எல்லைக்குமேல் அதிகரிக்க முடியா 

தென்பது தெளிவாகிறது. ஆகவே, ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக் 

கும் அதிகமான வேகத்துடன் வண்டி வளைவுப் பாதையில் 

திரும்பினாலும் அல்லது மிகவும் குறுகலான வளைவுப் பாதையில் 

திருப்பினாலும் வண்டி திரும்புவதற்குத் தேதேவையான மைய 

நோக்கு விசை அளிக்கப்பட முடியாதாகையால் வண்டி 

கவிழக்கூடிய சாத்திய நிலையேற்படுகிற து. 

ACB என்னும் வரவுப் பாதை வழியே ஒர் உந்து வண்டி 

9 என்னும் வேகத்துடன் சென்றால் போதிய மைய நோக்கி 

விசையின்றிக் கவிழ்ந்து விடுமென்று கொள்வோம். வண்டி 
கவிழ்வதை இருவழிகளில் தவிர்க்கலாம். 48 வளைவைவிடப் 

பெரிய வகாவாரையுடைய 48 என்னும் பாதை வழியே 

வண்டியைச் செலுத்துவதன் மூலம் வண்டி கவிழ்ந்து விடாமல் 

தடுப்பது ஒருவழி. ஏனெனில், 409 பாதையின் ஆரை 4028 

25
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பாதையின் ஆரையைவிட அதிகமாகயிருக்குமாகையால், 

வண்டியின் வளைவு இயக்கத்திற்குத் தேவையான மையநோக்கு 

விசையின் அளவு குறைகிறது. இக் குறைந்த 
அளவு மையநோக்கு விசையைத் தரக்கூடிய 

அளவிற்கு வண்டியின் சக்கரங்களுக்கும் 

தரைக்கு மிடையேயுள்ள எல்லையுராய்வு 

விசை போதுமான தாகயிருக்கலாம். ஆனால், 

ADB பாதையின் வழியே வண்டியைச் 

செலுத்துவது சாலைவிதியை மீறுவாதாகுமா 

யின் இவ்வழியைப்பின் பற்றாது, பின்வரும் 

முநையினைப் பயன்படுத்தி வண்டி கவிழாத 

aro ACB பாதை வழியே வண்டியைச் 

செலுத்தலாம், 

  

வளைவுப் பாதையின் உட்புறப் பகுதியை 
விட் வெளிப்புறப் பகுதி சற்று உயரமாக 

யிருக்குமாறு பாதையை அமைப்பதன் மூலம் வண்டி கவிழுவ 
தைத் தவிர்க்கலாம். ஏனெனில், பாதையின் வெளி ஓரம் 
சற்று உயர்ந்திருப்பதால், வண்டி திரும்பும்போது உட்புறமாகப் 
பாதையின் மையத்தை நோக்கிச் சற்று சரிந்த நிலையிலுருக்கு 
மாகையால், வண்டி திரும்புவதற்கு முன்னைவிடச் சிறிதளவு 

குறைவான மையதோக்கு விசை போதுமான தாகயிருக்கும். 

படம் 92 

இதுபோலவே. கிடைத்தளத்திலமைந்துள்ள வசவு 
இருப்புப் பாதையில் இரயில் வண்டி திரும்பும்போது, தேவை 
யான மையநோக்கு விசையானது வண்டியின் சக்கரங்களுக்கு 
உட்புறமாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ள தட்டையான பகுதிகளின் 

மேல் தண்டவாளங்களின் அழுத்தங்களின் மூலம் அளிக்கப்படு 
கிறது. ஆகவே, அதிவேகமாகத் திரும்ப வேண்டிய வளைவு 

இருப்புப் பாதைகளிலும், மிகக் குறுகலான இருப்புப் பாதை 

வெளிப்புறமுள்ள தண்டவாளத்தைதச் சற்று உயர்த்தி அமைப் 

பதன்மூலம் இரயில் வண்டியைக் கவிழாமல் ஓட்டிச் செல்ல 

முடியும். 

சமதள வளைவு இருப்புப் பாதையில் இரயில் பெட்டியின் இயக்கம் 
(Motion of a railway carriage along a curved level track) 

GC remus Qt Dove Ouiiy wer திணிவு மையம் $ 77 
என்பது பெட்டியின் பொருண்மை. 4800 என்பது 0 வழியாக 
வும், வள்வுப் பாதையின் மையம் வழியாகவும் செல்லும் நிலைத் 
தளத்தில் இரயில் பெட்டியின் குறுக்கு வெட்டுப்பகுதி, 2, 0
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என்பன சக்கரங்கள் தண்டவாளங்களுடன் தொடுகையிலுள்ள 

புள்ளிகள். £ வளைவாரையுள்ள பாதையில் இரயில் பெட்டி 1 

வேகத்துடன் செல்வதாகக் கொள்க. 

8பூ & என்பன சக்கரங்களின்மீது தண்டவாளங்களின் 

அழுத்தங்களின் விளைவு நிலைக்குத்துப் பிரிவுகள் ; 7, 7 என்பன 

ற   

றச் 
  

    
  

  

  

படம் 93 

அவ்வழுத்தங்களின் விளைவுக் கிடைக் கூறுகள். நிலைக்குத்துக் 

கூறுகளின் மொத்தமாகிய 48; * 2 ஆனது பெட்டியின் 

எடையாகிய ஈ2-ஐ ஈடு செய்கிறது. கிடைக்கூறுகளின் மொத்த 

மாகிய 7, -- 2) என்பது தேவையான மையதோக்கு விசை 

om -ஐ அளிக்கிறது. 

“. Ry +R, = mg oo aa (1) 

Fi + Fi = ணை oe see (2) 

தரையில் சக்கரங்களின் தொடுபுள்ளிகளில் செயல்படுகின்ற 

(ஈ, 18) என்னும் விசையானது 0 வழியே அவற்றிற்கு இணை 
a ‘ ல் ல் my 2 

யான திசையில் செயல்படும் 7) -- 5 - — என்னும் சமமான 7
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விசையுடன் [ (8, 4 7), 04] என்னும் சுழலிணைக்குச் சமமா 

கும். (பார்க்கரும் : ₹: நிலையியல் -சுழலிணைகள்?*) இச் சுழலினை 

யானது பெட்டியை 2400 திசையில் திருப்ப முயலும். ஆகவே, 

உட்புறச் சக்கரம் 2 தரையின் மீதுள்ள தொடுகையினின்றும் 

விடுபட்டு மேல்நோக்கித் தூக்கப்பட்டு, பெட்டி ;வைச் சுற்றி 

கவிழ முயலும், 

தரையிலிருந்து 6-யின் உயரமாகிய 047 - ர என்க 

சக்கரங்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம் 20 - 8ர என்க. 

பெட்டி 0-வைச் சுற்றிக் கவிழ்வதற்குக் காரணமான சுழலிணை 

யின் திருப்புத்திறன் 
(F, + F.) x GH 

my? 

[த 

770007 

r 

  ஆகும், 

0-ஐப் பற்றிப் பெட்டியின் எடையின் திருப்புத்திறன் மேற் 
கண்ட. சுழலிணையின் திருப்புத் திறனுக்கு எதிராகயிருக்குமாகை 

யால், சுழலிணையினால் கவிழ முயலுகின்ற பெட்டியினைக் கவிழா 
வண்ணம் தாங்கி நிற்கும். ஆகவே, பெட்டி கவிழாமலிருக்க 
வேண்டுமாயின் 0-ஐப் பற்றிப் பெட்டியின் திருப்புத்திறன் 

சுழலிணயின் திறனை விட அதிகமாகயிருக்க வேண்டும். 

  

2 

அதாவது, சச 14 
r 

அல்லது, vc = 

அல்லது, v < Ngarjh எனில், பெட்டி கவிழாது. 

-ஐ அதிகமாக்கியும், /-ஜக் குறைத்தும் இச்ச மனிலி (1௦60081113) 
யின் சாத்தியத்தை அதிகமாக்கலாம். அதாவது. சக்கரங்களுக் 

கிடையேயுள்ள தூரத்தை அதிகமாக்கியும், தரையிலிருத்து 

திணிவு மையத்தின் உயரத்தைக் குறைத்தும் வண்டி கவிழக் 

கூடிய அபாயத்தைக் குறைக்க முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட 

பெட்டியில் ஈ, 4 என்பன மாறிலிகளாகயிருக்குமாகையால், 

பெட்டியின் வேகம் 1-ஐக் குறைத்து, வளைவுப் பாதையின் ஆரை
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7-ஐ அதிகமாக்கிப் பெட்டி கவிழ்வதைத் தடுக்கலாம், ஆகவே, 

திருப்பங்களில் திரும்புகையில் வேகத்தைக் குறைப்பது, குறுக 
லான திருப்பத்தைத் தவிர்ப்பது ஆகியவை வண்டியை 

ஓட்டுபவர் கவனத்திலிருத்த வேண்டிய எச்சரிக்கைக் குறிப்பு 

களாகும். 

இப்பொழுது 0-ஐப் பற்றிய திருப்புத்தின்கள் காண்க. 

3 

க 8 2- (மஜ. 1 
r 

  

இதுபோல், Ri = 

் a 

அதவாது, Ry—R, = poi 
ra 

மேலும், கர ட எர 
2 

தீர்க்கவும். 2, =m (s 4 ee) 
[ச 

ர _ m veh 
அல்லது; 4 - -2 (s+ =] 

ஈட) 

இத் தொடர்புகளிலுருந்து 4, எப்பொழுதும் நேரடையாள 

முடையதாகவே யிருக்குமென்றறிகிறோம். மேலும், 1-யும் /-ம் 

அதிகமாக அதிகமாக, தரையுடன் வெளிச் சக்கரத்தின் 

அழுத்தம் அதிகமாகுமென்றுமறிகிறோம். ஆனால், ॥ அல்லது hi 

அதிகமாகும்போது £, குறையுமென்றும், v = oa ஆகயிருக் 

கும்போது 7£, - 0 ஆகுமென்றும் காண்கிறோம். தவிர, v? > 

எனில், 8, 40 ஆகுமாகையால் தரையுடன் உட்சக்கரத் 

தின் தொடுகை நீங்கி, பெட்டியானது வெளிச் சக்கரத்தைச் 

சுற்றித் திரும்பத் தொடங்கும். 

உயர்த்தப்பட்ட பாதையில் இயக்கம் (Motion on a banked-up 

track) 

வள்வுப் பாதையில் இரயில் பெட்டி திரும்பும்போது தண்ட 

வாளங்களின்மீது சக்கரங்களின் அழுத்தம் பெட்டி வளைவுப் 

பாதையில் திரும்புவதற்குத் தேவையான மையநோக்கு
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விசையை அளிக்கிறதென்று குறிப்பிட்டோம். நியூட்டனின் 

மூன்றாவது விதியின்படி, சக்கர விளிம்புகளின்மீ து தண்டவாளங் 

களின் எதிரழுத்தம் செயல்படும். இவ்வழுத்தங்களின் காரண 

மாக, சக்கரங்களின் விளிம்புகளும், தண்டவாளங்களும் தேய்ந்து 

போகக்கூடிய சாத்திய மேற்படுகின்றது. பெட்டியானது 

வளைவுப் பாதையில் திரும்புகின்ற ஒவ்வொரு தடவையும் 

சக்கரங்களின் விளிம்புகளுக்கும், தண்டவாளங்களுக்குமிடையே 

பெருமளவில் உராய்வு ஏற்பட்டுச் சக்கரங்களும், தண்டவாளங் 
களும் நாளடைவில் தேய்ந்து கொண்டேயிருக்கும். இத்தேய் 

மானத்தைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு வள்வுப் பாதைகள் தோறும் 
வெளிப்புறத் தண்டவாளம் உட்புறத் தண்டவாள த்தைவிட 
சிறிதளவு உயர் மட்டத்திலமைக்கப்படுவது வழக்கம், இவ்வாறு 

வெளிப்புறத் தண்டவாளம் உயர்த்தப்பட்ட பாதையில் பெட்டி 
யானது ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்துடன் செல்லும்போது சக்கரங் 

களின்மீது பக்கவாட்டில் செயல்படும் அழுத்தங்கள் யாவும் 

தவிர்க்கப்பட்டுவிடும், அக்குறிப்பிட்ட வேகத்திற்கு அதிகமான 
வேகத்துடன் பெட்டி செல்லுமாயின் வெளிப்புறச் சக்கரத்தின் 

விளிம்பு அதிக அளவு அழுத்தத்திற்குள்ளாகும் $ அக் குறிப்பிட்ட 
வேகத்தைவிடக் குறைவான வேகத்துடன் பெட்டி செல்லு 

மாயின் உட்புறச் சக்கரத்தின் விளிம்பு அதிக அளவு அழுத்தத் 
திற்குள்ளாகும். 

  

  

படம் 94 

முன்போல், 4800 என்பது இரயில் பெட்டியின் குறுக்கு 
வெட்டுப் பகுதியையும், 0 என்பது பெட்டியின் திணிவு மையத்
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தையும், 2, 0 என்பன சக்கரங்கள் தண்டவாளங்களைத் தொடு 

கின்ற புள்ளிகளையும் குறிப்பிடுவதாகக் கொள்க. பெட்டியின் 

பொருண்மை ர என்றும், பெட்டியானது 7 ஆரையுள்ள வன்வுப் 
பாதையில் ॥ வேகத்துடன் திரும்புவதாகக் கொள்க. தண்ட 

வாளங்களின் மட்டம் கிடை மட்டத்திடன் ரி கோணத்தில் சாய்நீ 

குள்ளதாகக் கொள்க. 2, £, என்பன முறையே உட்புற, 

வெளிப்புறச் சக்கரங்களின்மீது தண்டவாளங்களின் நேர்குத் 
தெதிர் ஆழுத்தங்கள். இவ்வழுத்தங்களின் நிலைக்குத்துப் பிரிவு 

பெட்டியின் எடையை ஈடு செய்யும். 

ஃ (டர 282)00609- த wd =e (1) 

இவ்வழுத்தங்களின் கிடைமட்டக்கூறு பெட்டி திரும்புவதற்துத் 
2 

தேவையான மையதநோக்கு விசை wraps கொடுக்கிறது. 

2 

உ (Ry + R,) sin 8 = = am ww (2) 

y? 

rg 
சக்கரங்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம் PQ = ஈ என்றும், உட்புறத் 

தண்ட வாளத்தைவிட வெளிப்புறத் தண்டாளத்தின் உயரம் / 

என்றும் கொள்க, 

s tan@ = (3) 

2 h=asin@g. 

ஆனால் ரி மிகச் சிறியதாகையால் sind ஆனது 180 9-க்குத் 

தோராயமாகச் சமமென்று கொள்ளலாம். 

o fh =atan@ = க் 
78 

இப்பொழுதி 1 வேகத்துடன் செல்லும்போது சக்கரங்கள் 

எவ்விதப்பக்கவாட்டு அழுத்தத்திற்குமுள்ளாகாதெனக் கொள்க, 

பெட்டியானது இக்குறிப்பிட்ட வேகத்துடன் செல்லாமல் 9, 

என்னும் வேகத்துடன் செல்வதாகக் கொள்க. எனவே, 

சக்கரங்களின்மீது பக்கவாட்டில் அழுத்தம் ஏற்படும். சக்கரங் 

களின்மீது 0.2 திசையில் ஏற்படும் இவ்வழுத்தத்தை 7 என்க. 

கிடைமட்டத்தில் விசைப்பிரிப்பு செய்க : 

0) 
(84 82) sin @ + Fos @ = poo ௭ = (4)
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நிலைக்குத்துத் திசையில் விசைப்பிரிப்பு செய்க : 

(R, + Ro) cos @ — F sin @ = mg i am (5) 

(4) x cos @ — (5) x sin @. 

F=oum (ட 008 ரி- 2 810) ] 

tt 

v7 
m cose ட் — g tané) 

v,? நூ 
710008 9 (அ ௮௯ =) 

r 

  

2. ya 

= mcos 8 na 
r 

ல், (யா ரி ன கயால், 0௦8 ர " வடடல கர் அல. = 60) 1 8 = — ஆனால), ளு Bh ’ Cr = 7a ன் 

2 2 

a F=zm a ட 

Nyt + rg? r 

ம பக் பளை ம் 
3 ர்வ பக்க 0? ne Oo அதாவது, அழுத்த mg ie Fg 

*,_2 ॥உ எனில், 77 நேரடையாளத்துனிருக்குமாகையால், பக்க 

அழுத்தம் உட்புறச் சக்கரத்தை நோக்கிச் செயல்படும். vy <v 

எனில், பக்க அழுத்தம் வெளிப்புறச் சக்கரத்தை நோக்கிச் 

செயல்படும், முன்னதில் பக்க அழுத்தம் வெளிப்புறத் தண்ட 

வாளத்தின் மீதுள்ள அழுத்தத்தினாலும் பின்னதில் பக்க 

அழுத்தம் உட்புறத் தண்டவாளத்தின் மீதுள்ள அழுத்தத்தினா 
லும் ஏற்படும். 

மாதிரி 133. ஒரு உந்து வண்டி ஒரு பந்தயப் பாதையில் 
பக்க அழுத்தத்தைச் சரிக்கட்டும் பொருட்டு உயர்த்தப்பட்ட 

ஓரமுடைய ஒரு திருப்பத்தில் 1* பவேகத்துடன் திரும்புகிறது. 

பாதையின் பக்கச் சரிவாகிய 4 என்பது / என்னும் குறைவான 
மேேகத்தின்போது பக்கவாட்டில் நழுவாமலிருக்கும் வண்ணம் 

அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகமானவேகம் 1-யின் போது பக்க 

வாட்டில் நழுவுவதைத் தடுக்கக்கூடிய உராய்வுக் குணகம் 

(1-7) 810௨ 0004 

V* sin? <+-u? cos’« 
  GO puss 

காட்டுக. 

ஆகயிருக்க வேண்டுமென்று
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தீர்வு: ம வேகத்தின்போது பக்க அழுத்தத்தைத் தவிர்க் 
கும் சரிவு ஷ ஆகையால், 

8 
tan « = ம. anes ose ச் (1) 

re 

ஆகும். 7 என்பது வளைவுப் பாதையின் வளைவாரை,. 

உந்துவண்டி 7 வேகத்துடன் திரும்பும்போது சக்கரங்களின் 

மீதுதரையின் எதிரழுத்தங்கள் 7, 75 என்றும், சக்கரங்கள் உள் 

தோக்கிய மொத்த உராய்வுவிசை 7 என்றும் கொள்க, 

கிடைமட்டத்தில் விசைப் பிரிப்பு செய்க : 

Vy? 

(R, + &,) sinx + Feoosx =m ச் “a (2) 

நிலைக்குத்துத் திசையில் விசைப் பிரிப்பு செய்க : 

(CR, + R2) cosx — Fsinx = mg ea னம் (3) 

(2), (8) ஆகிய சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கவும், 

(2) x cosx (9) X sin x: 

V3 . 
F=m ம் 008 ட -- mg sin X 

v3 

= M1 COSK ட — gtanx 
r 

(= «| 
= mcosx {— —g-— 

r ug | 

(Vv? — u*) 

r 
= mCOS < 

(2) x sin « + (8) X cos x: 

v" 
ரி > sin < + mg cos « 

Ve i. 
=m (ச 810 & + g cosx) 

m 2 — ட் 
ட டள sin? « + g sin « cos «) | 

sin &\ 7 : 
 



304 அடிப்படை இயந்திரவியல் 

  

  

  

=o (Cait + EBA con) 
sin x \T 

(1) இலிருந்து, 

m V? sin? x + u* cos? X 

ட ஏற (——; 

சக்கரங்கள் பக்கவாட்டில் நழுவாமலிருக்க (RFR) 
1 2 

உராய்வுக் குணகம் p. 

F 
தாவது; ழக 

=I : (R, + R,) 
உ. 2 

MCOS & a 

m ( V? sin?x + u? cos =) 

Sin r 

(V? — u?) sin < cos « 

V? sin? X + u® cOs* « 

1) sin 4 005% ஆகவே, இன் குறைந்த பட்ச மதிப்பு OST Se 

மாதிரி 134. 7 ஆரையுள்ள வளைவுப் பாதையில் இரயில் 
வண்டிகளின் மீப்பெரு, மீச்சிறு வேகங்கள் முறையே 1, 8 
ஆகும், வளைவுப் பாதையின் வெளித்தண்டவாளம் tan Bp 
பற 

2 gr 

உயர்த்தப்பட்டிருந்தால், மீப்பெரு வேகத்துடன் செல்லும் 
இரயிலின் சக்கரங்களில் வெளிப்புறம் நோக்கிய பக்க அழுத்தம் 
மீச்சிறு வேகத்துடன் செல்லும் இரயிலின் சக்கரங்களில் 

உட்புறம் நோக்கிய பக்க அழுத்தத்திற்குச் சமமாகுமென்று 
காட்டு. (இரயில்கள் சம எடையுள்ளவையென்று கொள்க.) 

  என்ற தொடர்புக்கிணங்க 9 கோணச் சாய்வில் 

தீர்வு: Fy, F, என்பன முறையே உ, ப வேகங்களுடன் 

செல்கின்ற இரயில்களின் சக்கரங்களின் மீதுள்ள வெளிப்புற, 
உட்புற அழுத்தங்கள் என்க. 

இரயில்கள் ர எனும் சம பொருண்மையுள்ளவையெனக் 
கொள்க. பக்க அழுத்தம் இல்லாமல் செல்லக்கூடிய வேகம் 
£ எனில்,
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F, = mcos g oe 

2 a 

என்றும், 77, - 11008 8 படர 

என்றும் நாமறிவோம், 

இவ்விழு அழுத்தங்களும் சமமாகயிருக்க வேண்டுமாயின் , 

v—V = Vi'—y? ஆகயிருக்க வேண்டும்.] 

அதாவது, சர ஆர 

. y? + u? 

அலலது, Vi = த 

ஆனால், 7£ என்பது பக்க அழுத்தமில்லாமற் செல்லக்கூடிய 
வேகமா தலின் 

a 

gr 

என்று நாமறிவோம். 

4” ்] 

  1 ச 

னை இ 

2er 

    tan 8 = ( 
யு 

al + nu? 

2 gr 

சமமாகயிருக்குமென் றறிகியரம். 

  

  ஆகவே, (80 நி = எனில் இருபக்க அழுத்தங்களும் 

மாதிரி 135. 900 கெஜம் ஆரையுள்ள ஒரு வட்ட வளைவுப் 
பாதையில் ஒரு இரயில் வண்டி 80 மை/மணி வேகத்தில் 

சென்று கொண்டிருக்கிறது. தண்ட வாளங்களுக்கிடையேயுள்ள 

தூரம் 4' 6”; தண்டவாளங்களின்மீது பக்க அழுத்தமில்லா 
திருக்க வேண்டுமாயின் வெளிப்புறத் தண்டவாளம் உட்புறத் 
குண்டவாளத்தைவிட எவ்வளவு உயரத்திற்கு உயர்த்தப்பட 

வேண்டும் ? 

தீர்வு2 1 80 மை/மணி - 44 அடி/வி. 

900 கெஜம் - 3700 அடி 

தண்டவாளங்களின் இடைவெளி = 4:67 

r 

li a 

9 
= 5 அடி, - 94 அங்,
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கிடைமட்டட்திற்குமேல் தண்டவாள மட்டத்தின் சாய்வு 9 

எனில், 

டட கக்க 121. 
காரி 270082 5400 

உட்புறத் தண்டவாளத்தைவிட வெளிப்புறத் தண்டவாளத் 

தின் உயரம் /் எனில், 

h=asin@g 

= atan @ 

121 3 
= 54 x 5400 அங். 

1:21 அங்குலம், 

மாதிரி 136. மிதிவண்டி ஓட்டுபவர் ஒருவர் 60அடி ஆரை 
யுள்ள ஒரு வள்வில் 10 மை/மணி வேகத்தில் மிதிவண்டியை 
ஓட்டிச் செல்கிறார். மிதிவண்டிப் பக்கவாட்டில் வழுக்காமல் 

செல்ல வேண்டுமாயின் நிலைக்குத்துடன் மிதிவண்டியின் 
திலைக்குத்துடன் மிதிவண்டியின் சாய்வையும், குறைந்தபட்ச 
உராய்வுக் குணகத்தையும் காண்க, 

22. 44 
15 8 

அடி /வி. 

தீர்வு: 60 அடி; 17-10 மை/மணி - 10 x 

நிலக்குத்துடன் மிதிவண்டியின் சாய்வு ரி எனில், 

ர் 44 x 44 
rg 8 X OO X BB 

அல்லது, § = tan-?¢ 112) 

tang = = *112 

மிதிவண்டியின்மீது தரையின் விளைவு எதிரழுத்தம் £ எனில், 

திலைக்குத்தெதிரழுத்தம் - 7008 8 - £, என்க. 

கிடைத்தள அழுத்தம் = Rsind = F என்க. 

மிதிவண்டி பக்கவாட்டில் வழுக்காமலிருக்கத் தேதேவையான 
குறைந்தபட்ச உராய்வுக் குணகம் ௩ எனில், 

F R sin 8 
k= > = mm =tan@g=:112. 

R Roos 8
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&.L,ee (conical Pendulum) 

ஒரு மெல்லிய நூலின் ஒரு முனை 0 என்னும் நிலையான 
புள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் மறுமுனையில் ஒரு துகள் 
இணைக்கப்பட்டு, நூலும் துகளும் 
சேர்ந்து 0-ஐ உச்சியாகவும் வழி ௦ 

நிலைக்குத்துக் கோட்டை அச்சாக 
வும் கொண்ட ஒரு கூம்பு வடி 
வத்தை வரையுமாறு நகர்த்தப்படு 

கிறது. நூலும் துகளும் சேர்ந்து ௫ 

ஒரு கூம்பூசலாக அமைகிறது. 

1) பொருண்மையுள்ள 7 என் \ 

னும் 02 என்னும் நூலில் இணைக் 
கப்பட்டுள்ளது. நூலின் மறுமுனை 

0 என்னும் நிலையான புள்ளியில் - 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. துகள் 2- g¢ : 
யானது வை மையமாகவும், -ஐ ட ° 

ட ௯. பணத். 

ஆரையாகவும் ெகொண்ட ஒரு 

கிடைத்தள வட்டத்தின்மீது நகரு 

கிறது. நூலின் நீளம் / என்க. 

நிலைக்குத்துடன் நூலின் சாய்வு ர 

    

  

படம் 95 

துகளின்மீது செயல்படும் விசைகளாவன : 

(1) துகளின் எடை 72 நிஸைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் 

செயல்படுகிறது. 

(ii) நூலின் இழுவிசை 7 நூலின் வழியே 70 திசையில் 
செயல்படுகிறது. 

துகளுக்கு நிலைக்குத்தியக்கம் கிடையாதாகையால், இழுவிசை 
யின் நிலைக்குத்துக் கூறு துகளின் எடையை ஈடு செய்யும். 

T cos § = nig ஸு a (1) 

இழுவிசையின் கிடைக்கூறு துகள் வட்டப் பாதையில் நகரு 

வதற்குத் தேவையான மையநோக்கு விசையை அளிக்கிறது. 
துகளின் வேகம் ॥ என்னும் சுழல்வேகம் ௨ என்றும் கொள்வோ 
மானால், 

a 

Tsing ~~ = mo% = motlsin@ (8) 

எனவே, 8/॥ 9 - 0 அல்லது 7 1,53/என்பன இச்சமன்பாட்
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டின் தீர்வு ஆகும். ஆனால், 810 சீ -- 0 எனில் ரி - 0 ஆகும் ) 

9-0 எனில் நூல் நிலைக்குத்தாகத் தொங்குமாகையால் 

கூம்பூசலாக அமைய முடியாது. எனவே 8!॥ ரி 94 0. 

  
  

T = mol sings an (3) 

சமன்பாடு (1) இலிருந்து, 

படட சிம் _ g 4 
cos 6 = னத் = “EEE eng x (4) 

ரி-வின் மதிப்பு மெய்யாகயிருக்க வேண்டுமாயின் cos > 1. 

ஆகவே, துகள் ஒரு கூம்பூசலாக நகரவேண்டுமாயின் 

8. 4 ம ஆகயிருக்க வேண்டும். 
ல் 

தாவது, ஆ 41 அ 3 wl 

அல்லது, ௦3/2 ௪ எனில் துகள் ஒரு கூம்பூசலாக நகரும். 

0-விலிருந்து கிடைத்தளவட்ட மையத்தின் ஆழம் 4 எனில், 

h = Icos @. 

; Bee வரவு வ 6 (4) இகிருந்து, = 24-8 ww OH 
ஆகவே, கூம்பூசலின் துகளின் சுழல்வேகம் நூலின் நீளத்துடன் 

சார்பற்றதாகயிருக்கிற தென்றும், கூம்பூசலின் உச்சியிலிருந்து 
துகளின் ஆழத்தின் வர்க்க மூலத்தின் எதிர்மாறு விகிதற்திற் 
கேற்ப மாறுபடுமென்றும் காண்கிரரம். 

துகள் ஒரு வினாடியில் ந சுற்றுக்கள் சுற்றினால், wo = 2an 
ஆகும், 

ட. நூலின் இழுவிசை 7 8, 434! - அரம் ர] 

துகள் ஒரு சுற்றுச் சுற்றுவதற்காகும் நேரம் / எனில், 
2a 

a =
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கூம்பூசலின் கால்வட்டம் (0௪7௦9) - 8£ nol 
8 

ஆகவே, கூம்பூசலின் காலவட்டம் அதன் நீளத்தின்மீது 

சார்பற்றதாகயிருக்குமென்றறிக. 

குறிப்பு : கூம்பூசலின் துகளானது ஒரு வழவழப்பான 
கிடைத்தள மேசையின்மீது வட்டப்பாதையில் நகருமானால் 

துகளின்மீது மேசையின் நேர்குத்தெதிர் விசை £ செயல்படு 
மாகையால் சமன்பாடு (1) பின்வருமாறு மாறுபடும். 

Tcos§ + R = mg 

R = mg—Tcos 8 

= mg — 4 mn* 7°] cosé 

ஆகவே, துகள் மேசையின்மீது தொடர்ந்து தொடுகையிலிருக்க 
வேண்டுமாயின், 82 (0 ஆகயிருக்க வேண்டுமாதலால், 

௪2 4ீீர*/008ரி என்ற நிபந்தனை யைப் பெறுகிறோம், 

நீராவி இயத்திரத்தின் வேகக் கட்டுப்பாட்டுப் பொறி (00181001 
of steam Engine) 

பழைய அமைப்புடன் கூடிய நீராவி இயந்திரங்களில் 

வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டுக் கட்டுப்பாட்டுப் 
பொறியொன்று பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இக் கட்டுப்பாட்டுப் 

பொறியானது கூம்பூசலின் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் 

அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கூம்பூசலில் சுழல்வேகம் ம - ,/த// 

என்று கண்டோம். அதாவது, சுழல்வேகம் அதிகமாகும்போது 

நிலைப்புள்ளியிலிருந்து துகளின் செங்குத்துயரம் குறைந்து 

கொண்டேபோகும். சுழல்வேகம் குறையக் குறைய துகளின் 

செங்குத்துயரம் அதிகரிக்கும். இத்தத்துவமே நீராவி இயந்திரத் 
தின் வேகக் கட்டுப்பாட்டுப் பொறியின் இயக்கத்தின் 

அடிப்படையாகும். 

4, ி என்னும் இரு கனமான, சிறிய சமகோளங்கள் O 
என்னும் நிலையான புள்ளியில் வழவழப்பாகப் பிணைக்கப் 
பட்டுள்ள இரு கோல்களின் முனைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன . 

00' என்பது நீராவி இயந்திரத்தினால் சுழற்றப்படுகின்ற ஒரு 
நிலைக்குத்துச் சுழலச்சுத் தண்டு, இத் தண்டின் மீது மேலும் 
கீழுமாக நகரக்கூடிய 77 என்னும் ஒரு வழவழப்பான 4, 8 ஆகிய 

இரு கோளங்களும் வேறு இரு கோல்களால் இணைக்கப்பட்டுள்
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ளன. நான்கு கோல்களும் சம நீளமுள்ளவையாயும், புறக் 
கணிக்கத்தக்க அளவில் எடை யுள்ளதாகவுமிருக்கும், இவற் 

நின் சமநீளம் ர என்று கொள் 
வோம். தண்டின்மீது நகரக் 

கூடிய வலாயத்தின் எடையா 

னது ஓவ்வெவொரு பந்தின் 
எடையைப் போன்றும் இரு 

மடங்கு இருக்கும். இவ்வளையத் 
துடன் ஒரு கவாடம் (178146) 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும். வ 
யம் மேல்நோக்கி நகரும்போது 

இக்கவாடம் மூடிக்கொள்ளக் 

கூடியதாகவும், வயம் கீழே 

இறங்கினால் கவாடம் திறந்து 

கொள்ளக் கூடியதாகவும் இக் 

கவாடம் அமைக்கப்பட்டிருக் 

படம் 96 கும். சுழலச்சு சுழலும்போது) 

இரு கோளங்களும் 0-ஐ நிலைப் புள்ளியாகவும் 07£-ஐ நிலைக் 
குத்து அச்சாகவும் கொண்டு கிடைத்தள வட்டமாகச் சுழலு 

மாகையால் அவை கூம்பூசல்களாக அமைகின்றன. சுழலச்சுத் 
தண்டின் சுழல்வேகம் அதிகரிக்கும்போது கோளங்களின் சுழல் 
வேகம் அதிகரிப்பதால் கூம்பூசல் தத்துவப்படி (0-விலிருந்து 

அவற்றின் நிலைக்குத்துயரம் குறையும். ஆகவே, கோளங்க 
ளிரண்டும் மேல்நோக்கி உயர்த்தப்படுகின்றன. இதன் காரண 
மாக வளையம் மேல்நோக்கி நகர்ந்து கவாடத்தை மூடிக் 
கொள்ளுமாகையால் இயந்திரத்திற்கு நீராவி செல்வது நின்று 
தண்டின் சுழல்வேகம் குறைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு தண்டின் 

சுழல்வேகம் குறைக்கப்பட்டதும் கோளங்களின் சுழல் வேகமும் 
குறைந்துவிடுமாதலின், (0-விலிருந்து அவற்றின் நிலைக்குத் 
துயரம் அதிகமாகும். எனவே, தண்டிலுள்ள வளசாயம் கீழ் 
தோக்கி இறங்கி, கவாடம் திறந்து நீராவியானது இயந்திரத் 

திற்குள் தாராளமாகச் செல்ல வழிசெய்யும். இயந்திரத்திற்குள் 
நீராவி அதிகமாகச் செல்வதால் சுழலச்சு மீண்டும் வேகமாகச் 

சுழலத் தொடங்கும். இவ்வாறு, சுழலச்சின் வேகம் அதிக 

மாகும்போது தானாகவே குறைக்கப்படுவதாலும், குறையும் 
போது தானாகவே அதிகரிக்கப்படுவதாலும், இயந்திரமானது 

ஒரே சீரான வேகத்துடன் சுழன்று கொண்டிருக்க முடிகிறது. 

இப்பொழுது ஒவ்வொரு கோளத்தின் பொருண்மையும் m 
என்றும், தண்டில் நகருகின்ற வளையத்தின் பொருண்மை 21 
என்றும் கொள்க. 
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தண்டு சீரான வேகத்துடன் சுழன்று கொண்டிருக்கும் 
போது கீழேயுள்ள இரு கோல்களின்மீதும் செயல்படுகின்ற இழு 
விசைகள் 7', என்றும், மேலேயுள்ள கோல்களின்மீது செயல் 

படுகின்ற இழுவிசைகள் 7, என்றும் கொள்க; தண்டுடன் இக் 
கோல்களின் அப்போதைய. சாய்வு ரி என்றும், கோளங்களின் 
சீரான சுழல்வேகம் ற என்றும் கொள்க. 

கோளங்கள் சீரான சுழல்வேகத்துடன் சுழல்வதால் அவை 
ஒரே கிடைத்தள வட்டத்தின்மீது சுற்றிக் கொண்டிருக்கும், 
எனடவ, தண்டிலுள்ள வரமாயமானது மேலும் கீழும் நகராமல் 
சுழன்று கொண்டிருக்கும். அதாவது, வளாயத்திற்கு நிலைக் 

குத்தியக்கம் கிடையாதாகையால், 774, 779 ஆகிய கோல்களின் 
இழுவிசைகளின் நிலைக்குத்துக் கூறுகள் வள்யத்தின் எடை 
யாகிய 8கயைத் தாங்க வேண்டும். 

“. 87, cosé = amg 

அல்லது, T, = mg sec 6 axe ive (1) 

கோளங்களுக்கும் நிலைக்குத்தியக்கம் கிடையா தாகையால், 

T,cos @ 700809 + mg 

aos, T2 cos? — T, cosd = mg 

அல்லது, 7-7, - mg 8000 a ப (2) 

மேலும் A,B ஆகிய கோளங்களிரண்டும் 84 - 2819 ஆரை 

யுடைய கிடைத்தள வட்டத்தின்மீது சுற்றி வருவதால், அவை 

சுற்றுவதற்கான 11௨” 8/4 என்னும் மையநோக்கு விசையை 

உ, ண்சி -. 7, 8௦9 என்னும் கிடைத்தள இழுவிசைப் பிரிவுகளின் 
மொத்தம் அளிக்கும். 

ப்ரி வசி 4 Tz sin? = ஈம BN = mo’ asin @ 

அல்லது, T, + T, = mo*a (8) 

(8), (8) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து, 

2, - 7ம2- 112 8600. 

(1) இலிருந்து, 

2 mg sec@ = ma*a — mg sec 9. 

9 772 8600 - 18ம”2 

2 

8000 - ae 
3g 

26
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3g 
மச 
  அல்லது, cosé = 

ஆனால் ௦௦89ரி.21 smmsurd, w'a> 8g ஆகயிருந்தால் 
மட்டுமே மேற்கண்ட இயக்கம் சாத்தியமாகும். ஆகவே, இந் 
நிபந்தனைக்கிணங்க இப்பொறியினை அமைத்து இயந்திரத்தின் 
வேகத்தை ஒரே சீராகக் கட்டுப்படுத்தலாம். 

மாதிரி 137. ஒரு கூம்பின் நீளம் 4 அடி ; அதன் ஊசற் 
குண்டு 8 ராத்தல் எடையுள்ளது. நூலின் அ௮றுந்துபோகும் 
இழுவிசை 75 ராத்தல், ஊசல் ஒரு நிமிடத்தில் சுழலக்கூடிய 
மிக அதிகமான சுற்றுக்கள் எத்தனையென்று காண்க. 

தீர்வு: /- 4அடி; ஈ- 8ராத்; 7 - 75 ராத்தல் எடை 
= 75 X 88 ராத்தலிகள். ஒரு வினாடியில் சுற்றும் சுற்றுக்களின் 
எண்ணிக்கை 7 என்க. 

  

  

7 முழி ஏ3] 

75%92- 4%௩8% எ) 

12 = 75 % 92 ட. 78 

~4x8x4x7” 4a 

n= oN8 
2r 

“உ. ஒரு நிமிடத்தில் கற்றும் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை 

T 7 

  

மாதிரி 138. ஒரு கூம்பூசலின் 10 அடி நீளக் கயிறு 10 
ராத்தல் எடையைச் சரியாகத் தாங்கவல்லது. ஊசற் குண்டின் 
எடை 4 ராத்தல்களெனில், கயிறு அது சுழலக்கூடிய வேகத்தை 
யும், அதன் சுற்று வட்டத்தின் ஆரையையும் காண்க. 

Sita: t= 10 9953 m=453 2 10 ராத். எடை 
10 % 98 ராத்தலிகள். 7 1௨" / என்னும் சூத்திரத்திலிருந்து, 

4௦₹%10- 10% 892 

அல்லது, ல = 8 

wo =2 2 

2 82 இப்பொழுது, 0080 = = 
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௩21. 
5 

sin @ = 

r= Ising = 10x N   21 ~ 
= 2 

ஊசற்குண்டின் சுற்று வட்ட ஆரை 4 2 751 அடி, 

ஊசற்குண்டின் வேகம் 1 - 7உ- /91 X 2/9 = 4/48 

அடி/வி. 

மாதிரி 139. 8/ நீளமுள்ள ஒரு மெல்லிய நூலின் நடுப் 
புள்ளியில் 7 பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் இணைக்கப்பட்டுள் 

ளது. நூலின் ஒரு மூனை ஒரு நிலையான புள்ளியில் கட்டப் 

பட்டுள்ளது, அந் நிலயான புள்ளி வழியே செல்லும் ஒரு நிலைக் 
குத்துக் கோலில் நகரக்கூடிய ஈ' பொருண்மையுள்ள ஒரு சிறு 

வள்யத்துடன் நூலின் மறுமுனை இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

நூலின் நடுவிலுள்ள துகள் ம எனும் சீரான சுழல்வேகத்துடன் 

ஒரு கிடைத்தள வட்டத்தை வரைந்தால் நிலைக்குத்துடன் 
_, (nm + 2m’) 

என்று 
mol 

நூலின் இருபகுதிகளின் சாய்வும் 008 

காட்டுக. 

தீர்வு; OAB என்னும் 8/ நூலின் 

ஒரு முனை 0 என்னும் நிலையான புள்ளி 
யில் கட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் மறு 

முனையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 2 

என்னும் சிறுவசாயம் 09 என்னும் நிலைக் 

குத்துக் கோலில் நகரக் கூடியது. A 

என்பது நூலின் நடுப்புள்ளி. ,4-யில் ஈ 

பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் கட்டப் 

பட்டுள்ளது. இத்துகள் கிடைத்தள 

வட்டமாகச் சுழல்கின்றது. 0.4- 4-7, 
ஆகையால் ௪4092 - 2084-9 என்க,   துகளின் சுற்று வட்ட ஆரை ர என் 

றும், 48, 40 ஆகிய பகுதி நூற்களின் ர் 
இழுவிசைகளும் 7, 7, என்றும் கொள்க, mg 

படம் 97 

  

வள்யத்தின் எடை ஈ'சயானது 7, 
இன் நிலைக்குத்துப் பிரிவினால் தாங்கப்ப்படுகிறது. 

.. Ty, cos? = mg' ons wate (1)
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வளையத்தின் எடையும், துகளின் எடையும் சேர்ந்து 7-இன் 
மிலக்குத்துப் பிரிவினால் தாங்கப்படுகிறது. 

T2 cos @ = (m + m') g ae es (2) 

துகளின் மையநதோக்கு விசையாகிய 11௨” என்பது 3), 7, 
ஆகிய இரு இழு விசைகளின் கிடைப் பிரிவுகளினால் அளிக்கப் 

படுகிறது. 
(7, + T,)sin @ = mo'r 

= mel sin 

tT, + T2 ட்டி mol eae ooe (9) 

(1), (8) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து, 

(T, + T2) cos @ = ௮ இடி ச 

“* cos@ = (im + 2m‘) g 

71 + T, 

_ (m+2m') 
~ mal 

(m + 2m’) 
அல்லது, G8 = cosm ; 

ma'l 

கழலும் வட்டக் கம்பி அல்லது உள்ளீடற்ற கோளத்தில் ஒரு 
சார்பமைதி (Relative rest on a circular wire or inside a 
a hollow sphere) 

உள்ளீடற்ற கோளமொன்று 

அதன் நிலைக்குத்து விட்டத்தை 
அச்சாகக் கொண்டு ௰ எனும் 

சீரான சுழல் வேகத்துடன் 
சுற்றுகிறது, கோளத்தின் உட் 

பரப்பின்மீது வைக்கப்பட்ட துக 

ளின் சார்பமைதி நிலைகளை 
காணல் £ 

௦-ஜ மையமாகக் கொண்ட 

உள்ளீடற்ற கோளம் gern AB 

என்னும் நிலைக்குத்து விட் 

டத்தை அ௮ச்சாகக் கொண்டு 

ம எனும் சுழல் வேகத்துடன் 

சுற்றுகிறது. 1 பொருண்மை 
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யுள்ள துகளொன்று கோளத்தினுள் 7 என்னும் புள்ளியில் 
சார்பமைதியுடனிருக்கிறது. நிலைக்குத்து விட்டத்துடன் ஆரை 
02-யின் சாய்வு ர என்றும் கோளத்தின் ஆரை ஈ என்றும் 
கொள்க. 74 1 42 எனில், 

சி! - ஏ81ற ரி ஆகும். 

ஆகவே, துகள் 2-யானது 1/-ஐ மையமாகவும், 2/4 810 9-ஐ 
ஆரையாகவும் கொண்ட வட்டத்தின்மீது சுழலும். ஆகவே, 

277 திசையில் துகளின் மைய நோக்கு விசை 8௨” 214 - மம 
510 ரீ ஆகும். துகளின்மீது செயல்படும் விசைகளாவன 2 

(1) நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் துகளின் 
எடை 12. 

Gd) PO வழியே செயல்படும் கோளத்தின் நேர்குத்தெதிர் 

விசை £,. இவ்விசைகள் தாம் துகளின் சுழற்சிக்குக் காரண 
மான மையநோக்கு விசையை அளிக்கின் றன. 

துகளுக்கு நிலைக்குத்துவேகம் கிடையா தாகையால், 

78008 9 -- 112 ன ஷை (2) 

7-இன் கிடைப்பிரிவு மைய நோக்கு விசையை அளிப்பதால், 

788118 mo’ asin 8 க we (2) 

(2) இலிருந்து, 819 - 0 அல்லது R= mo* a என்று காண் 
கிரோம். ஆனால் 81 ர = 0 எனில், ரி - 0 அல்லது a. ஆகவே, 

துகளானது மிகத் தாழ்ந்த புள்ளி £-யிலும், மிக உயர்ந்த புள்ளி 
4-யிலும் இருக்கும்போது சார்பமைதியுடனிருக்கும். இவ்வாறு 

சார்பமைதியிலிருக்கும்போது 8 - mg. 

sin @ # Osta, R= mwa 

  

  

_ ™ mg _ 8 cos § = R Bat “asa 

1 ரி - 0௦05-7 ட் ) அல்லது) ட் 

ஆகவே, நிலைக்குத்து விட்டத்துடன் 0௦05-1 (g/a* ay 

கோணத்தைக் கொண்டுள்ள ஆரையானது கோளத்தைச் 

சந்திக்கும் புள்ளியில் துகளானது சார்பமைதியுடனிருக்கும். 

9-வின் மதிப்பு மெய்யாகயிருக்க வேண்டுமாயின் ௦059 < 1 

ஆகயிருக்க? வண்டும். அதாவது, 4. <1 
aa
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அல்லது, ௨2 4 

அல்லது, wo > Nela 

  ஆகவே, ௰ ₹ தர எனில், நிலைக்குத்துடன் cos! [=] 

கோணத்தைக் கொண்டுள்ள ஆரையானது கோளத்தைச் 

சந்திக்கும் புள்ளியான து துகள் சார்பமைதியுடன் இருக்கத்தக்க 
நிலையாகும். 

ம 4 4/2/ஏ எனில், துகள் சார்பமைதியுடன் இருக்கக்கூடிய 
நிலைகள் மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியும், மிக உயர்ந்த புள்ளியும் 
மட்டுமேயாகும். துகளானது சார்பமைதியுடன் இருக்கக் கூடிய 

சாய்வு நிலை சாத்தியமாயின் அது ஓன்று மட்டுமே உறுதியான 
சார்பமைதி நிலையாகும். இவ்வாறு சாய்வான சார்பமைதி 

நிலை சாத்தியமில்லாத போழ்து, மிகத் தாழ்ந்த புள்ளி உறுதிச் 
சார்பமைதி நிலையாகும் த மிக உயர்ந்த புள்ளி உறுதியற்ற 
சார்பமைதி நில்யாகும். 

இதுபோல் சுழலும் வட்ட வடிவமான கம்பி அல்லது குழாய் 
ஒன்றில் ஒரு குன்றிமணியின் சார்பமைதி நிலைகளிம் மேற்கூறப் 
பட்டவாறே காணலாம். 

புவியீர்ப்பின்மீது பூமியின் சுழற்சியின் விளைவு (86௦ ௦7 Earth's 
rotation on gravity) 

பூமியானது சுழலாமல் நிலையாகயிருக்குமாயின், பூமியின் 
மேற்பரப்பில் ஓய்விலிருக்கின்ற ॥॥ பொருண்மையுள்ள ஒரு 
துகளின் எடையானது பூமியின் மேற்பரப்பின் தேர்குத்தெதிர் 
விசையினால் தாங்கப்படும். 

ஆகவே, பொருளின்மீது பூமியின் தேர்குத்தெதிர் விசை -ஈ£ 
அதாவது, பொருளின் தோற்ற எடை - mg. 

பூமியின் துருவங்களில் சுழற்சியேது மிருக்காதாகையால், 
துருவத்தில் ஓய்விலிருக்கும் ஒரு பொருளின் எடையானது 
அதன்மீது பூமியின் எதிரழுத்தத்திற்குச் சமமாகும். நிலநடுக் 
கோட்டிலுள்ள ஒரு பொருள் பூமியின் சுழற்சி வேகத்துடன் 
தானும் சுழல்வதால் அதன் எடையில் சிறு வித்தியாசம் 
காணப்படும். 

பூமி தன்னைத்தானே ஒருமுறை சுற்றும் காலம் 29 மணி 
96 நிமிடம் 4 வினாடிகள் கொண்ட ஒரு மீள்வழி நாள் (810௦728]
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8) ஆகும். நிலநடுக் கோட்டில் பூமியின் ஆரை 4000 மைல் 
கள் என்றும், புவியீர்ப்பு முடுக்கம் 82 அடி/(வினாடி)” என்றும், 
ஒரு மீள்வழி நாள் 86,400 வினாடிகள் என்றும் கொண்டு, 

86,400 xX w = 2n 

் 2௭ 
ene ” = 36,400 
_. wr 4q*x 4000 x 5280 1 

எனது. 86,400 x 86,400 x 82 ~ B00 
(தோராயமாக) 

என்றும் காணலாம், 

நிலநடுக்கோட்டிலுள்ள பொருளின் உண்மையான எடை 

பூமியை 7 ஆரையுள்ள ஒரு கோளமென்றும், நில நடுக். 
கோட்டுத் தளத்திற்குச் செங்குத்து விட்டத்தை ௮ச்சாகக் 

கொண்டு ஒரு மீன் வழிநாளில் ஒரு சுற்று வீதம் அது தன்னைத் 
தானே சுற்றி வருகிறதென்றும் கருதுக, நிலநடுக்கோட்டில் 
பூமியின் மேற்பரப்பில் ஓய்விலிருக்கும் ர பொருண்மையுள்ள 
ஒரு பொருளின்மீது பின்வரும் இருவிசைகள் செயல்படுகின்றன. 

G) பூமியின் மையத்தை நோக்கிச் செயல்படும் அதன் 

எடை 2 

Gi) ஆரை வழியே வெளிநோக்கிச் செயல்படும் பூமியின் 
எதிர்விசை R. 

ஆனால் பொருளானது பூமியுடன் சேர்ந்து உ என்னும் சுழல் 

வேகத்துடன் சுழன்று 7 ஆரையுள்ள வட்டத்தை வரைவதால், 

மேற்கண்ட விசைகள் அப்பொருளின் சுழல் வேகத்திற்குத் 

தேவையான மையதோக்கு விசையை அளிக்கின்றன. 

மேலும், பொருளானது நிலநடுக் கோட்டிலமைந்திருப்பதால், 

அதன் மையநோக்கு விசையும் அப்பொருளின் வழியே செல்லும் 

பூமியின் ஆரை வழியே உள்நோக்கிச் செயல்படும், 

71/2-- 8 - சல 

ட்ட க் -௬2-- ம 

ம் 
=mgeg- —m ச தக 

  o'r 
mg — (1 — ge ( த் ]
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1 
= meg (1 _ can, 

அதாவது, பொருளின் உண்மையான எடை - mg — 300 18 

அதாவது, நில நடுக்கோட்டிலுள்ள ஒரு பொருளின் உண்மை 
யான எடையானது அதன் தோற்ற எடையைவிட, தோற்ற 

எடையில் 500 பாகம் குறைவாகயிருக்கும். 

ரி அட்சரேகை (1811-86)யிலுள்ள ஒரு பொருளின் உண்மையான 
எடை 

40 என்பது பூமியின் சுழலச்சு. 2 என்பது பூமியின் மேற் 
பரப்பில் ர அட்சரேகையிலுள்ள ஒரு புள்ளி, APB என்பது 
2-யின் உச்சிவட்டம், 

a 

ம-யிலுள்ள 1 பொருண்மை 
யுள்ள ஒரு பொருளின் எடை 12 

ஆனது, பூமியின் மையத்தை 
நோக்கிச் செயல்படும், அப் 
பொருளின்மீது பூமியின் எதி 

ரழுத்தத்தின் அப்புள்ளி வழித் 
தொடுகோடு, ஆரை ஆகிய 
திசை வழிப் பிரிவுகள் முறையே 

X,Y என்க, 

27 1) 42 எனில், P பூமி 
யின் சுழற்சி காரணமாக P 
ஆனது 4-ஐ மையமாகவும், 

ட PN =F cos 0m Spmruraayh 
கொண்ட ஒரு வட்டத்தின்மீது 

சுற்றும். ஆகவே, பொருளின் 
இச் சுழச்சிக்குத் ததேவையான மைய நோக்குவிசை 876“ 7 008 9 
ஆகும். இம் மையநோக்கு விசை 21/-ஐ நோக்கிச் செயல்படும். 

ஓ 

  

  
படம் 99 

X sin @ - Ycos @ + mg cos @ = mw*r cos 8 

wyeraig, Xsin?—Ycos@ = mcos@(w*—g ... (1) 

PN-$@& செங்குத்துத் திசையில் பொருளுக்கு இயக்கம் 
கிடையாது. 

ட..௬௦0809- Ysin # = mg sin 6 wee ane (2)
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(1), (2) ஆகிய சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கவும், 

(1) % sin @ + (2) x cos @: 

‘ or 
X = mw? rsin @ cos 6 = mg — sin @ cos 8 

8 

(2) x sin @— (1) X cos @: 

ம் 
Y = mg — 1107700829 - 12-12 -- 008” 9. 

8 

 பொருளின்மீது விளைவு எதிரழுத்தம் - நு) 37 

= mg | (= sin 9 cos OY + (1 — ar cos? ay} 
& சீ 

o'r ட 
= mg | 1 ௪ 0௦8” ரி) (தோராயமாக) 

a 

(ஈருறுப்புப் பரவல் முறையில் விரித்து“ யின் வர்க்கமும் 
g 

அதற்கு மேற்பட்ட அடுக்குகளும் புறக்கணிக்கப்பட்டபின்) 

ஆகவே, பொருளின் உண்மையான எடை 

or 
= mg [1 —|— cos? 8 

8 

ம் 3 
= mg —mg— cos’ 8 

. 8 

ம் 1 

= me — mg ——cos @ தோராயமாக) S— M8 555 ( 

அதாவது, பொருளின் உண்மையான எடையானது அதன் 

௦௦ 9 பாகம்   

தோற்ற எடையைவிட, தோற்ற எடையில் 

குறைவாகயிருக்கும்ஃ
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சுழலும் வட்டக் கம்பியின் இழுவிசை (160510 1 ௨ 701811ஐ ௬116) 

ஒரு வட்டமான கம்பி 
அதன் மையத்தின் வழியே 

அதன் தளத்திற்குச் செங்குத் 
தான அச்சின்மீது அதன் 
தளத்திலேயே சீராகச் சுழலு 
வதாகக் கொள்க. வட்டத் 

தின் மையம் 0 என்றும், 
ஆரை 7 என்றும் கொள்க, 
மையத்தில் 59 என்னும் மிகச் 
சிறிய கோணத்தைத் தாங்கக் 
கூடிய 82 நீளமுள்ள 4.2 என் 
னும் சிறுபகுதிக் கம்பியைக் 

கருதுக. ஒரு அலகு நீளக் 
கம்பியின் பொருண்மை ர; எனில், 42-யின் பொருண்மை 74 OS 
- 8829 ஆகும். இவ்விற்பகுதியானது 7 ஆரையுள்ள வட்டப் 
பாதையில் சுழலுவதால், சுழல்வேகம் ம எனில், அதன் 
சுழற்சிக்குத் தேவையான மையநோக்கு விசையாகிய 
(mr 38) o*r= mo* 89 என்பது 4, 2 ஆகிய புள்ளிகளின் தொடு 
கோடுகளின் வழியே செயல்படும் 7, 7 என்னும் இழுவிசை 
களால் அளிக்கப்படுகின்றன. 4, 2-யிலுள்ள தொடுகோடுகள் 

௬, ௬ 2 4. A பேயில்சந்திக்குமெனில் 402 - (180. 99) ஆகும். 

  

படம் 100 

00 வழியே இவ்விரு இழுவிசைகளின் பிரிவுகள் 7' 81 a 

. O86 த் ம் ; T sin “ஐ: ஆகையால் இவற்றின் விக£வு 00 வருயே 27௨/௦ 

88 . 60 ட 
“ஓ ஆகும். > மிகவும் சிறியதாகையால் ஸ்ஆ ஸ் ட் 

(தோராயமாக) 

ஃ 00 வழியே விளைவு இழுவிசை _ 27 “8 =T. 88 
ஆகும். 

| 7. 90 னி 77165 73 89 

அல்லது, T 971373 || 

777, - மா - கம்பியின் தொடுகோட்டு 
வேகம். 

... சுழல்வேகம் ம = வ 2 
mr? 
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பொதுவாக, ஒரு கம்பியின் மீப்பெரு இழுவிசை அதன் ஒரு 
அலகுக் குறுக்குவெட்டின் இழுவிசையாகும். ஆகவே, கம்பி 
யின் மீப்பெரு இழுவிசை 7, என்று குறிப்பிடின் , 

அதன் மீப்பெரு சுழல்வேகம் aie ஆகும். 
mr 

இப்பொழுது, கம்பியின் குறுக்குவெட்டு .॥ என்றும், ஒரு 
அலகுப் பரப்பளவிற்கு மீப்பெரும் இழுவிசை 7', என்றும், கம்பி 
யின் அடர்த்தி 7 என்றும் குறிப்பிடப்படின், ஈ - 24, 7-7 

4 ஆகும். 

Im To: A_ To 

Pr? 
  
mr? PA. 1? 

  

  

  ஆகவே, மீப்பெரு சுழல்வேகம் - af ze இது கம்பியின் 
rr 

குறுக்கு வெட்டைச் சாராதிருப்பதைக் கவனிக்கவும், 

நிலைக்குத்துத் தளத்தில் வழவழப்பான வளைவரை வழி இயக்கம் 
(Motion along a smooth curve in a vertical plane) 

ஒரு திலைக்குத்துத் தளத்தில் அமைந்துள்ள AB என்னும் 
வழவழப்பான வ&வரையின் வழியே 4-யிலிருந்து 11 பொருண் 

மையுள்ள ஒரு துகள் கீழ்முகமாக ॥ வேகத்துடன் நழுவுகிறது. 

£-யில் அத்துகளின் வேகம் ॥ என்று கொள்வோம். 2-என்பது 

அதன் பாதையில் ஏதேனுமொரு 

நிலை. -யில் துகளின்மீது செயல் A 
படூம் விசைகள் நிலைக்குத்தாகக் 

கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் அதன் 

எடை ரழியும், 2-யில் வரையின் 

செங்கோட்டு வழியே செயல்படும் 

வளை வரைரயும் நேநர்குத்தெதிர் 

விசை 7-ம் ஆகும். 

துகளானது 4-யிலிருந்து 7-க்கு 
வரும்வரை அதன் எடை mg ews 

யும் வேலை ஈ2 கீயிலிருந்து 2-யின் _2:::---------222---.--. SL 
ஆழமாகும். நேர்குத்தெதிர் விசை 
2-ஆனது துகளின் திசைக்குச் 
செங்குத்தாகயிருப்பதால், /8-ஆல் செய்யப்படும் வேலை பூச்சிய 

மாகும். ஆகவே, துகளானது 8-யை அடையும்போது செய்யப் 

படும் மொத்த வேலையானது அதன் எடையினால் செய்யப்படும் 
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வேலைக்குச் சமமாகும். ஆனால் 2-யில் துகளின் எடையினால் 

செய்யப்படும் வேலையானது 12 % 4-யிலிருந்து 8-யின் நிலைக் 

குத்து ஆழம் - ஈர் என்க. 

துகள் ஈீ-யிலிருந்து உ வேகத்துடன் நகரத் தொடங்கி 

Bow vy வேகத்துடன் வந்தடைவதால், இயக்க ஆற்றல் 

மாறுபாடு $80“--1 ரய ஆகும், ஆகவே, இயக்க ஆற்றல் 

விதிப்படி , 
$ ரப ர = mgh 

அய்லது 5 v= u? + நேர் ஆகும். 

குறிப்பு: துகளானது .4-யிலிருந்து 8-க்குக் கீழ்முகமாக 
॥ வேகத்துடன் நகருவதற்குப் பதிலாக 8-யிலிருந்து / வேகத் 
துடன் மேல்முகமாக எறியப்பட்டு 8-யை ர வேகத்துடன் 

அடையுமெனிற், 

yi = yu2— இதழ் 

ஆகும். இம்மாதிரியான ஏறியக்கத்தின்போது துகள் ஏறக் 

கூடிய மீப்பெரு உயரம் /,; எனில், துகள் மீப்பெரு உயரத்தை 
[7 இ 

“2g 
ஆகும். இந்த மீப்பெரு உயரமானது, துகளின் தொடக்க 
வேகத்தை மட்டுமே சார்ந்திருக்குமாகையால் துகளின் பாதை 

எவ்வாறு இருப்பினும், அதன் இயக்கம் எப்படியிருந்த போதிலும் 
/ உயரத்திற்குச் சென்றதும் அதன் வேகம் மறைந்துவிடும். 

மேலும், துகளானது ஓய்விலிருந்து கீழ்முகமாக நழுவுமேயானால், 

/- 0 ஆகுமாகையால் அதன் தொடக்குப் புள்ளியுடன் கிடை 
மட்டத்திலிருக்கும் புள்ளியில் துகள் ஓய்வு நிலைக்குவரும். 

அடையும்போது அதன் பூச்சியமாகிவிடுமாகையால், 4; - 

வழவழப்பான நிலைக்குத்து வட்டத்தில் வெளிப்புற இயக்கம் 
(Motion on the outside of a smooth vertical circle) 

0-ஐ மையமாகவும், -ஐஜ ஆரையாகவும் கொண்ட ஒரு 
வழவழப்பான நிலைக்குத்து வட்டத்தின் மிக உயர்ந்த புள்ளி 

4-யிலிருந்து 1 பொருண்மையுள்ள துகள் ஐன்று வெளிப்புறமாக 

ஓய்விலிருந்து நழுவுகிறது. அதன் பாதையில் 7 என்னும் 
க் 

நிலையைக் கருதுக. 402 = ரி என்க. 

துகளின்மீது செயல்படும் விசைகளாவன £₹ 

(டி நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் அதன் 
எடை 712.
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(ii) 02 வழியே வெளிநோக்கிச் செயல்படும் வட்டத்தின் 

நேர்குத்தெதிர் விசை 8. 2-யில் அதன்வேகம் 1 எனில், 

v= ஜஜ, - 4-யிலிருந்து 2-யின் நிலைக்குத்துயரம் என்று 

இதற்கு முந்திய பகுதியில் கண்டோம். 

= r(i—cos 9) 

“v2 = Qgr (1—cos#) 

£-யின்மீது செயல்படும் விசை 

களின் 20 திசைசப்பிரிவு 

12. 008 9 8 ஆகும். இவ் 

விசைப் பிரிவே 2-யின் வட்ட 

இயக்கத்திற்குக் காரணமான 

ல 

  

  மையநோக்கு விசை 

அளிக்கிறது. 
படம் 102 

yp? 

“. mM > =mgcosd@—R 

y? 

R = mgcos@—m ~~ 

= mg cos § — 2 mg (1—cos 6) 

= mg (8 cos @ — 2) 

ஆகவே, ௦௦8 9 $ எனில் R மறைகிறது. அதன்பின் 008 094$ 

ஆகும்போது 2 எதிரடையாளம் பெறுகிறது, ஆகவே 

துகளானது வட்டப் பாதையைவிட்டுப் பிரிந்து ஒரு பரவளைவுப் 

பாதையில் இயங்கத் தொடங்கும். துகள் பாதையை விட்டுப் 

பிரியும்போது 0௦8 9 - $ ஆகையால் 5" - சரோ (1 - இ x. 

ஆகவே, துகளானது வட்டப் பாதையை விட்டுப் பிரிந்து! 22/8 

வேகத்துடன் ஒரு பரவளைவுப் பாதையில் இயங்கத் தொடங்கும். 

துகள் வட்டப் பாதையைவிட்டுப் பிரியும்போது வட்டத்தின் 

உச்சிப் புள்ளியிலிருந்து அது இறங்கியுள்ள நிலைக்குத்துயரம் 

= s @ r ar ம் 
=r—rcos§ = z= த ஆகும்.
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தொங்கவிடப்பட்ட ஒரு துகளின் நிலைக்குத்து வட்ட இயக்கம் 
(Motion of a suspended particle in a vertical circle) 

m QurG@erenuusar ஒரு துகள் ர நீளமுள்ள 40 என்னும் 

இலேசான, நீளியல்பற்ற நூலின் ஒருமுனை ,4-யில் கட்டப் 
பட்டுள்ளது. நூலின் மறுமுனை ட ஆனது நிலையாக வைக்கப் 
பட்டுள்ளது. இப்பொழுது துகளானது ௨ வேகத்துடன் 04-க்குச் 
செங்குத்தான திசையில் எறியப்படுகிறது. துகளின் இயக்கத்தை 
ஆராய்தல் £ 

துகளானது நூலிற்குச் செங்குத்தாக எறியப்படுவதாலும், 
நூலின் மறுமுனை நிலையாக வைக்கப்பட்டுள்ளதாலும் நூலின் 
நீளம் ஈ-ஐ ஆரமாகவும், நிலையான முனையை மையமாகவும் 
கொண்ட வட்டமான பாதையில் துகள் இயங்கும். அதன் 

ஆ தொடக்கவேகம் 8-ஆதுன 
—_ வட்டப் பாதையில் மிகத் 

தாழ்ந்த புள்ளியாகிய 4-யில் 

வட்டத்தின் தொடுகோட்டுத் 

திசையிலிருக்கும், 2 என்பது 
வட்டப் பாதையின் மிக 

உயர்ந்த புள்ளி, 

    
₹ நேரத்தில் துகள் 7 என் 

6 ஸூம் நிலையில் இருப்பதாகக் 

கொள்க. 1212] என்றும், 
மிகத் தாழ்ந்த புள்ளி 4-யி 

லிருந்ன £2-யின் நுலைக்குத்துயரம் h என்றும், 2-யில் துகளின் 
வேகம் 9 என்றும், நூலின் மையநோக்கு இழுவிசை 7' என்றும் 
கொள்க. 

படம் [03 

2-யில் துகளின் இயக்க ஆற்றல் மாறுபாடு - 1 10” -- bmw’. 
2 நிலைவரை துகளினால் செய்யப்பட்ட வேலை - 12. 

ஆற்றல் தத்துவப்படி , 

$ 1 மர் ழம் 

அல்லது, ந மீ. 2eh 

ஆனால், = AN = OA—ON = a— acos@ = a(i—cos 8) 

வரு அர 2ga(1—cos@) ... eae (1, 

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து எந்த "நிலையிலும் துகளின் வேகத்தைப் 
பெறலாம்,
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ச-யில் துகளின்மீது செயல்படும் விசைகளாவன 2 

(0 நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் அதன் 
எடை 112. 

(ii) 709 திசையில் செயல்படும் நூலின் இழுவிசை 7. 

ஆகவே, 70 திசையில் விரைவுவிசை - 712 005 ॥. 

இவ்விளாவு விசைதான் துகள் வட்டப் பாதையில் நகரு 

டம ‘ me, 
வதற்குத் தேதேவையான மையநோக்கு விசை “ர ஐத் தருவ 

தால், 
y? 

T—mgcos@=m ர 

“= (ut — 2gh) 

°. T= mg cos @ +- = (u? — 2gh) 

= mg 4 ™ (ut — 28h) 

=" [g (ah) + ut — 2gh] 

=" fut g@—Sh]  ப வடட. இ 

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து துகளின் எந்த நிலையிலும் நூலின் இழு 

விசையைப் பெறலாம். (1), (2) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து, 

் அதிகமாகும்போது ॥, "ஆகியவை குறையுமென்று தெரிகிறது. 

வட்டத்தின் மிக உயர்ந்த புள்ளி B- onus & துகளடையும்போது 

ஆனது அதன் மீப்பெரு மதிப்பு சயைப் பெறுமாகையால் 

9, 7 ஆகியவற்றின் மீச்சிறு மதிப்புக்களாகிய ve > Tp ஆகிய 

வற்றை 4 - ரே என்று பிரதியிட்டுப் பெறலாம். 

எனவே, -யில் துகளின் மீச்சிறு வேகம் 

ve = பீட தே (52) * விற 42ச 

m a 

ந-யில் நூலின் மீச்சிறு இழுவிசை 7 - -- [ம£4௪(2-62)] 

வட 
ட் [ut — dga]
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ams (i) துகளானது முழுமையாகச் சுற்ற வேண்டுமாயின் 

துகளின் பாதையில் எந்த நிலையிலும் *-யும் 7-யும் மறையக் 

கூடாது. ॥ மறையுமெனில், துகள் மேற்கொண்டு வட்டப் 

பாதையின் மேல் ஏறாது நின்றுவிடும். 7” மறைந்தாலும் எதி 

ரடையாளம் பெற்றாலும் துகளானது வட்ட பாதையில் சுழல 

முடியாமல் பாதையைவிட்டு விலகிவிடும். ஆகவே, 9, 7' ஆகிய 

வற்றின் மீச்சிறு மதிப்புகளாகிய 1, 7; ஆகியவை மறையா 
விடில் மேற்கூறப்பட்ட நிபந்தனைகள் யாவும் நிறைவேற்றப்படு 

மாகையால், துகள் மழுமையாக வட்டத்தைச் சுற்ற வேண்டிய 

நிபந்தனைகள் நஜ ” 0,717 2 0 ஆகும். 

அதாவது, uw—dea>O0,uw—S5ga>O 

srg, ue > 4ga,u® < 922. 

அதாவது, > Sga எனில் துகள் வட்டப் பாதையை 
முழுமையாகச் சுற்றிவரும். 

12 - 5தர எனில், 8-யில் நூலின் இழுவிசை சரியாக மறை 

வதால், துகளானது வட்டப் பாதையை மிகக் குறைந்த 

மேவேகத்துடன் முழுமையாகச் சுற்றிவரும், 

ame (ii) ௨” 4 சர எனில் துகளானது மிகத் தாழ்ந்த 

புள்ளி 4-யை அலைவு மையமாகக் கொண்டு அலைவு இயக்கத்தி 
லிருக்க வேண்டும் $ அல்லது துகள் வட்டப் பாதைவிட்டுப் 

பிரிந்து செல்ல வேண்டும், 

இப்பொழுது 7- 0 எனில், ஈ* 1-2 (ச 9) - 0 ஆகும், 
h = (+84) 

3g 
v = Ocrafle, u? — 2gh = O ஆகும். 

அதாவது 

u? அதாவது, 8 - 3 

உயரத் 
2 

அதாவது, மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியிலிருந்து ர, - (1229 
தில் நூலின் இழுவிசை 7' மறைவதாகவும், ந, - ஆ உயரத்தில் 

துகளின் வேகம் மறைவதாகவும் கொள்க, 

துகளின்வேகம் மறைவதற்குமுன் நூலின் இழுவிசை மறையு 

மாயின் , துகள் பாதையைவிட்டு அகன்று ஓடிவிடும், ஆகவே, 

துகளானது பாதையை விட்டுப் பிரிந்து செல்வதற்கான 

நிபந்தனை 4, 4 42 ஆகும்.
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u?+ ga uw 
அதாவது) 3g 2g 

அதாவது, 2 (“- ga) 4 98 

அதாவது, 2 ga. 

அதாவது, 8” 4 ரர எனில், துகளானது வட்டப் பாதையினின் 
றும் விலகிப் பிரிந்து சென்றுவிடும், 

மாறாக, நூலின் இழுவிசை மறையு முன்னர் துகளின்வேகம் 
மறையுமெனில் துகளானது மிகத் தசழ்ந்த புள்ளியை அலைவு 
மையமாகக் கொண்டு அலைவு இயக்கத்திலிருக்கும். இதற்கான 

நிபந்தனை 

், “உர்ட ஆகும். அதாவது மூ 4 ரேர ஆகும். 

ஆகவே, 85 42 சேர எனில் துகளானது வட்டப் பாதையின் மிகத் 

தாழ்ந்த புள்ளியை அலைவு மையமாகக் கொண்டு அலைவு 
இயக்கத்திலிருக்கும். 

2ga a க ன் 
கி - ர.ஆகும். ஆனால் 

மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியிலிருந்து கிடைமட்ட விட்டத்தின் உயரம் 

8 ஆகும். 

ஆகவே, 8 - தச எனில், துகளானது கிடைமட்ட விட்டத் 

தின் முனைவரை சென்றதும் அதன் வேகம் மறைந்துவிடுவதால், 

மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியை அலைவு மையமாகக் கொண்டு ஓர் 

அரை வட்டப் பாதையில் அலைவு இயக்கத்திலிருக்கும். 

ws 228 எனில், h= 

மேற்கண்ட வகைகளைத் தொகுத்துப் பின்வருமாறு கூறலாம். 

(1) w< 2ga எனில், துகளானது மிகத் தாழ்ந்த 

புள்ளியை அலைவுமையமாகக் கொண்டு அலைவு இயக்கத்தி 

லிருக்கும். 

(2) 2ga <u 4 ரம எனில், துகள் வட்டப் பாதையினின் 

றும் நீங்கி ஒரு பரவளைவுப் பாதையில் இயங்கத் தொடங்கும். 

(3) ம£5 ரர எனில் துகள் வட்டப் பாதையை முழுமை 

யாகச் சுற்றும், 

குறிப்பு , துகள் மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியிலிருக்கும்போ து 

நூலின் இழுவிசை உச்சமாகயிருக்கும். ஆகவே, நூலின் 

மீப்பெரு இழுவிசை m (0 + ga)/a ஆகும். துகள் வட்டப் 

27
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பாதையை முழுமையாகச் சுற்றும்போது ॥” 2 சச ஆகையால், 

நூல் அறுந்து போகக்கூடிய இழுவிசையானது m (Sga-+-ga)/a 

= Emgmuds Gm puro இருக்கவேண்டும். அதாவது, 

துகள் வட்டப் பாதையில் முழுமையாகச் சுற்றிவர வேண்டு 

மெனில் நூலின் தாங்கு இழுவிசையானது துகளின் எடையைப் 

போல் ஆறு மடங்குக்குக் குறையாமலிருக்க வேண்டும். 

குறிப்பு . துகளானது மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியிலிருந்து 4 
உயரத்தில் பாதையை விட்டுப் பிரிந்து செல்லுமெனில், 

h= eee) ஆகும், ஆனால் துகள் வட்டப் பாதையை 

விட்டுப் பிரிவதற்கான நிபந்தனை ம” 4 ர ஆகையால், அது 

வட்டப் பாதையைப் பிரிந்து செல்லும் உயரம் பக்கம =a-9 

விட அதிகமாகும், ஆகவே, துகளானது கிடைத்தள விட்டத் 
திற்கு மேலுள்ள வட்டப் பாதையிலிருந்துதான் பாதையை 

விட்டுப் பிரிந்து செல்லுமென்றறிக, 

குறிப்பு . ஒரு வழவழப்பான நிலைக்குத்து வட்டத்தின் 
மேல் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் துகளுக்கும் மேற்கூறப்பட்ட 
விவரங்கள் யாவும் பொருந்தும். இங்கு இழுவிசை 7-க்குப் 
பதிலாக, துகளின்மீது வட்டத்தின் எதிரழுத்தம் £ செயல்படுவ 
தாகக் கொள்ள வேண்டும். 

குறிப்பு 4. ஒரு வழவழப்பான வட்டக் குழாயினுள்ளே 
அதன் மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியிலிருந்து மேல்முகமாக நகரும் 
துகள் அக்குழாயினை விட்டு வெளியே வர முடியாதாகையால் 
அது குழாயினுள்ளே முழுமையாகச் சுற்றிவரும் ? அல்லது மிகத் 
தாழ்ந்த புள்ளியை அலைவு மையமாகக் கொண்டு அலைவு 
இயக்கத்திலிருக்கும், குழாயின் மிக உயர்ந்த புள்ளி -யில் 
துகளின் 6வகம் ர - விர ஆகையால், ம” 4 4ரர. எனில் 

துகள் மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியின் இருபக்கமும் அலைவு இயக்கத்தி 
லிருக்கும் என்றும், பூ 2 488 துகள் குழாயினுள் முழுச் சுற்றுகள் 
சுற்றிவரும் என்றும் அறிந்து கொள்க. 

மாதிரி 140, ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்து ச நீளமுள்ள 
ஓர் இலேசான , நிளியல்பற்ற கயிற்றின்மூலம் தொங்கிக் கொண் 
டிருக்கும் ஒரு கனமான துகள் ஒரு நிலைக்குத்து வட்டத்தில் ஒரு 
முழுச் சுற்று சுற்றுமாறு எறியப்படுகிறது. வட்டத்தின் ஏதேனு 
மொரு விட்டத்தின் இரு முனைகளிலும் துகளின் நிலைகளின்
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போது கயிற்றின் இழுவிசைகளின் மொத்தம் ஒரு மாறிலியென்று 

நிறுவுக. 

தீர்வு: துகளின் பொருண்மை 7 என்றும், மிகத் தாழ்ந்த 
புள்ளியிலிருந்து அது எறியப்பட்ட வேகம் ப என்றும் கொள்க. 
மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியிலிருந்து 4 உயரத்திலுள்ள நிலைகள் 

துகளின் வேகம் ॥ எனில், அந்நிலையில் கயிற்றின் இழுவிசை 

?' ஆனது 

T = = [u + g(a— 3h) ] 

என்று கண்டோம். 

ஆனால் மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியிலிருந்து அந்நிலையின் கோண 
தூரம் 9 எனில், % - ஈ(1--008$ 8) ஆகும். 

T= ௫ [u?+ga—8ga (1 cos 9) ] 

M p49 
=> [u? — 2ga + 8gacos 8] 

இப்பொழுது 15 X2 என்பன மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியிலிருந்து 

ஏதேனுமொரு விட்டத்தின் முனைகளின் கோண தூரமென்றும், 

2) 7 என்பன முறையே அம்முனை களில் கயிற்றின் இழுவிசைகள் 

என்றும் கொள்க. 

T,= a [u°8—2ga+8ga cos X,] 

T, = = [u®—2ga+3ga cosx,] 

ஆனால் ஷ, - (1805 -- 4) ஆகும். 

T, = a [u2—2ga+8g cos (J80°+ 1) 

= ர் [2”--222- 822 008 X,] 

ஹா ரதத =F [ 2u2—4ga] 

2m ps5 
-_ —— —2 ai ga]
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இம்மதிப்பு துகளின் பொருண்மை, தொடக்கவேகம், வட்டப் 
பாதையின் ஆரை, ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஆகியவற்றை மட்டிலுமே 
சார்ந்திருப்பதால் ஒரு மாறிலியாகும். 

மாதிரி 141, ஒரு நிலயான புள்ளியுடன் ஓரு இலேசான 
நீளியல்பற்ற கயிற்றின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ள 177 எடை 
யுள்ள ஒரு கனமான துகள் ஒரு நிலைக்குத்துத் தளத்தில் வட்ட 

மாகச் சுற்றுகிறது. துகளானது அதன் பாதையில் மிகத்தாழ்ந்த 

புள்ளியிலும் மிக உயர்ந்த புள்ளியிலும் இருக்கும்போது கயிற்றின் 
இழுவிசைகள் முறையே 17, ஈ1]7* எனில், 1 -  -- 6 என்று 

காட்டுக, 

தீர்வு: துகளானது மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியிலிருந்து 0 
வேகத்துடன் புறப்பட்டு ர ஆரையுள்ள வட்ட த்தில் சுற்றுவதாகக் 
கொள்க. துகளின் எடை W ஆகையால் அதன் பொருண்மை 

7 பக் 2 ஆகும். 

மிகத்தாழ்ந்த புள்ளியில் இழுவிசை - = (1? -- ga) ஆகும். 

— W a ஈர “a + ga) 

; 1 
அலலது, n= ga (u® + ga) te tee (1) 

மிக உயர்ந்த புள்ளியில் இழுவிசை - -- [பா 5a] 
ga a 

mW = + [u? — Sga] 

ட 1 அல்லது, m= a [u? — Sga] 

n= ரா = ba [u? + ga] 

at. wae ae [u? — Sga + 6ga] 

ர் 
எர த்ரி விவி அடி 

=m+ 6,
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மாதிரி 142. ச ஆரையுள்ள ஒரு வழவழப்பான நிலைக் 
குத்து வட்டத்தின் உட்புறமாக, விட்டத்தின் மிகத் தாழ்ந்த 
புள்ளியிலிருந்து ஒரு துகள் 1£ வேகத்துடன் எறியப்படுகிறது. 
77 - ? ரர எனில், துகளானது வட்டத்தின் உச்சியிலிருந்து 60 

கோணத் தூரத்திலுள்ள புள்ளியிலிருந்து வட்டத்தினின்றும் 
விலகிச் செல்லும் என்று காட்டுக, 

(சென்னை பி.எஸ்ஸி, 1967 செப்.) 

தீர்வு: வட்டத்தின் மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியிலிருந்து 4 
உயரத்திலுள்ள புள்ளியில் 

இழுவிசை - ட [V?+g (a—8h)] 

வ 
3 

[$ 82 - சர-- சேர்] 

mM 

= 7 [hag — 8h] 

துகள் வட்டத்தினின்றும் பிரியும்போது 7' - 0 ஆகுமாகையால், 

82 - கற் 

அல்லது, %4-$. 

8 ட் ௬. 

ஆகவே, துகளானது மையத்திற்குமேல் “2 உயரத்திலிருக்கும் 

போது பாதையினின்று பிரிந்து செல்லும். உச்சிப் புள்ளியி 

லிருந்து கோணத்தூரம் ॥ எனில், 

cos § = =} 

ல 
உ 

[ஷ
ு]

 

9 ॥ 

பயிற்சி 19 

1. 6 ராத்தல் பொருண்மையொன் 8 அடி நீளக் கயிற்றின் 
மூலம் ஒரு நிலையான புள்ளியுடன் இனை க்கப்பட்டு ஒரு வழவழப் 

பான கிடைத்தளத்தின்மீது 16 அடி/வினாடி வேகத்தில் சுற்று 
கிறது. கயிற்றின் இழுவிசையைக் காண்க. 

2. ஓரு மேசையிலுள்ள ஒரு சிறு துவாரத்தின் வழியே 

செல்லும் ஒரு மெல்லிய நூலின்மூலம் 1 கிராம், 8 கிராம்
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பொருண்மைகளுள்ள இரு துகள்கள் இணைக்கப்பட்டுள் ளன. 

1 கிராம் துகள் மேசையின் மேலும் 2 கிராம் துகள் தொங்கிக் 

கொண்டுமிருக்கின்றன. 2 கிராம் பொருண்மையை ஓய்வில் 

வைத்திருக்க வேண்டுமாயின் 1 கிராம் பொருண்மை மேசை 

யின்மேல் 10செ.மீ. ஆரையுள்ள வட்டத்தின் மேல் நிமிடத்திற்கு 

எத்தனை சுற்றுக்கள் சுற்ற வேண்டும். 

8. ஒரு வழவழப்பான மேசையில் மையத்திலுள்ள ஒரு 
துவாரத்தின் வழியே செல்லும் ஒரு கயிற்றின் ஒரு முனையில் 
2 கிலோகிராம் பொருண்மையொன்று இணைக்கப்பட்டுத் 

தொங்கிக் கொண்டிருக்க, கயிற்றின் மறுமுனை மேசையின் 
மேலுள்ள 6 கிலோகிராம் பொருண்மையுடன் இணைக்கப்பட்டுள் 
ளது. தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொருண்மையைச் சரியாகத் 
தாங்கிக் கொள்ளும் வகையில் மேசையின் மேலுள்ள 

பொருண்மை மேசையின்மீது 60 செ.மீ. ஆரையுள்ள வட்டத் 
தில் சீராகச் சுற்றுகிறதெனின் , அதன்வேகம் காண்க. 

4. ஒரு துகள் ர ஆரையுள்ள ஒரு கிடைத்தள வட்டப் 
பாதையில் 4 எனுய் சீரான சுழல் முடுக்கத்துடன் நகருகிறது. 

ஓய்விலிருந்து புறப்பட்ட அத்துகள் ஈ சுற்றுக்கள் சுற்றியபின் 
அதன் முடுக்கம் 7 எனில், 7 - 4ஈஈ% 4 என்று நிறுவுக. 

9. இயல்பான நீளம் 2 அடியுள்ள ஒரு மீளியல்புடைய 

கயிற்றின் ஒரு முனை ஒரு கிடைத்தளத்தில் ஒரு நிலையான புள்ளி 
யில் கட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் மறுமுனையில் இணைக்கப்பட்ட 

ஒரு ராத்தல் பொருண்மையுள்ள துகள் ஒன்று 6 அடி/வினாடி. 
வேகத்துடன் வட்டமாகச் சுற்றுகிறது. கயிற்றின் மீளியல்புக் 
குணகம் துகளின் இருமடங்கு எடைக்குச் சமமாயின் கயிற்றின் 
நீட்சியைக் காண்க. 

6. டன் எடையுள்ள ஓர் இரயில்பெட்டி 600 அடி. ஆரை 
யுள்ள ஒரு வளைவுப் பாதையில் 20 மை/மணி வேகத்தில் திரும்பு 
கிறது. தண்டவாளங்களின் மீதுள்ள பக்க அழுத்தங்களைக் 
காண்க. 

7... ஒரு மேசையிலுள்ள ஒரு சிறு துவாரத்தின் வழியே 
செல்லும் ஒரு கயிற்றின் ஒரு முனை மேசையின் மேலுள்ள m 
பொருண்மையுள்ள ஒரு துகளுடன் இனைக்கப்பட்டுள்ளது, 
அதன் மறுமுனையில் 2m பொருண்மையுள்ள துகள் ஒன்று 
இணைக்கப்பட்டுத் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. தொங்கிக் 
கொண்டிருக்கும் துகளைச் சரியாகத் தாங்கிக் கொண்டு ரஆரை
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யுள்ள வட்டத்தின்மீது சுற்றுமாறு மேசையின் மேலுள்ள துகள் 
. என்ன வேகத்துடன் வீசப்பட வேண்டுமென்று காண்க, 

8. ஒரு கிடைத்தள மேசையிலுள்ள ஒரு நிலையான புள்ளி 
யுடன் 7 மீளியல்புக் குணகமுடைய ஒரு மீளியல்புடைய நூலின் 
மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ள 1 பொருண்மையுள்ள பொருள் ஒன்று 
மேசையின்மீது நகருகிறது. நூலின் இயல்பான நீளம் a. 

பொருளானது மேமையின்மீது ஆரையுள்ள வட்டப் பாதையில் 

ar (r—a) 

am 
நகர்ந்தால் அதன்வேகம் af என்று காட்டுக, 

9. ஒரு நிலையான புள்ளியுடன் ஒர் இலேசான நீளியல் 

பற்ற நூலின்மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு துகள் ம என்னும் 

சுழல்வேகத்துடன் ஒரு கிடைத்தள வட்டப் பாதையில் சுற்று 

கிறது. வட்டப் பாதையின் கிடைத்தளமானது நில்யான 

புள்ளிக்குக் கீழே 4 ஆழத்திலுள்ளது. 2 - 4 ௨” என்று நிறவுக. 

10. so பொருண்மையுடைய இரு துகள்கள் ஒரு 

இலேசான நூலின் மத்தியில் ஓன்றும், ஒரு முனையில் ஒன்று 

மாகக் கட்டப்பட்டு "ஒரு கிடைத்தள மேசையின்மீது வைக்கப் 

பட்டுள்ளன. நூலின் மறுமுனை மேசையின் மேலுள்ள ஒரு நிலை 

யான புள்ளியுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது. கயிறு விறைப்பாக 

இழுக்கப்பட்டு, இரு துகள்களும் எப்பொழுதும் ஒரே நேர்கோட்டி 

லிருக்குமாறு வீசியெறியப்பட்டால் நூலின் இரு பகுதிகளிலும் 

இழுவிசைகளின் விகிதம் 9 : 2 என்று காட்டுக, 

11. 2 ராத்தல் நிறையுள்ள 4 என்னும் பந்து ஒன்று ஒரு 

கயிற்றின் ஒரு முனையில் கட்டப்பட்டு ஒரு கிடைத்தள மேசை 

யின் மேல் உள்ளது. மேசையின் மேல் £ என்னும் புள்ளியி 

லுள்ள ஒரு உராய்வற்ற துவாரத்தின்வழியே செல்லும் அக் 

கயிற்றின் மறுமுனையில் 10 ராத்தல் நிறைவுள்ள பொருளொன்று 

தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பந்து மேசையின்மீது 8-யை 

மையமாகக் கொண்ட ஒரு வட்டப் பாதையில் வினாடிக்கு 2 

சுற்றுக்கள் வீதம் 10 ராத்தல் பொருள் ஓய்விலிருக்குமாறு சுற்றிக் 

கொண்டிருந்தால் 49-யின் தூரத்தைக் காண்க, 

12, ஒரு உந்துவண்டி சமதளச் சாலையில் 150 அடி ஆரை 

யுள்ள வளைவில் திரும்புகிறது. கீழே சாய்ந்து விடாமல் திரும்பக் 

கூடிய அதிகபட்ச வேகம் என்ன ? உந்து வண்டியின் சக்கரங் 
களுக்கிடையேயுள்ள தூரம் 4 அடி $ உந்து வண்டியின் புவி
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யீர்ப்பு மையம் சக்கரங்களுக்கு நடுவில் தரையிலிருந்து 8 அடி 
உயரத்திலுள்ள.து . 

18, மிதிவண்டியோட்டியொருவர் 60 அடி ஆரையுள்ள 
ஒரு வளைவில் 10மைல்/மணி வேகத்தில் திரும்புகிறார். நிலைக் 
குத்துடன் மிதிவண்டியின் தளத்தில் சாய்வைக் காண்க, மிதி 

வண்டி பக்கவாட்டில் வழுக்காமலிருக்க மிதிவண்டிக்கும், 
சாலைக்குமிடையேயிருக்க வேண்டிய மிகக் குறைந்த உராய்வுக் 
குணகம் என்ன ? 

14. ஒரு மின்சார இரயில் வண்டி சமதள இரயில் பாதை 
யில் 80 அடி ஆரையுள்ள ஒரு வளைவில் 10 மைல்/மணி வேகத் 
தில் திரும்புகிறது. தண்டவாளங்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம் 
4 அடி 6 அங், வண்டி கவிழாமலிருக்க வேண்டுமாயின் 
புவியீர்ப்பு மையம் 10 அடி உயரத்திற்கு மேலிருக்கக் கூடாது 
என்று காட்டுக. 

18. ஒரு இரயில் பெட்டி ஒரு வட்டமான வளைவில் திரும்பு 
கிறது. வகா£வின் ஆரை 1920 அடி ; தண்டவாளங்களுக் 
கிடையேயுள்ள தூரம் 5 அடி ; இரயில் பெட்டியின் வேகம் 49 
மைல்/மணி. தண்டவாளங்களின் மீது பக்க அழுத்தம் இருக்கக் 
கூடாதெனில் உட்புறத் தண்டவாளத்தைவிட வெளிப்புறத் 
தண்டவாளம் எவ்வளவு உயரத்திற்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும்? 

16. 120 கெஜ ஆரையுள்ள சமதளமான வளைவு இரயில் 
பாதையில் 80 மைல்/மணி வேகத்தில் செல்லுகின்ற 900 டன் 
எடையுள்ள இரயிலின் சக்கரங்களின் மீதுள்ள பக்க அழுத்தம் 
யாது? சக்கரங்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம் 4 அடி 81 அங்குலம் 
எனில், 80 மைல்/மணி வேகத்தில் பக்க அழுத்தம் ஏதுமின்றி 
வளைவில் திரும்ப உட்புறத் தண்டவாளத்திற்குமேல் வெளிப்புறத் 
தண்டவாளம் எவ்வளவு உயரத்திற்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும்? 
இவ்வாறு வெளிப்புறத் தண்டவாளம் உயர்த்தப்பட்ட பாதையில் 
45 மைல்/மணி வேகத்தில் செல்லும்போது பக்க அழுத்தம் 
சன்ன? 

17. 1” வேகத்திற்கேற்றவாறு உயர்த்தப்பட்ட வெளிப்புறத் 
தண்டவாளத்தைக் கொண்ட 7 ஆரையுள்ள ஒரு வளைவு இரயில் 
பாதையில் 4/8 பொருண்மையுள்ள ஒரு இரயில் நின்று கொண்டி 
ருக்கிறது. தண்டவாளங்களின் மீதுள்ள ப்க்க அழுத்தம் 

V? Mg 
TF are ro என்று காட்டு.
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18. ஒரு வளைவுப் பாதையில் 77 வேகத்துடன் திரும்பிக் 
கொண்டிருக்கும் ஓர் இரயில் பெட்டியின் கூரையிலிருந்து 17 
எடையுள்ள துகளொன்று தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. பாதை 
யின் வகாவாரை [ எனில், இரயில் பெட்டியைப் பொறுத்துத் 

  

. ன் டத v4 துகள் ஓய்விலிருக்கும்போது நூலின் இழுவிசை ]7/ (1.1 a ் 

என்று காட்டுக, 

19. ஒரு இரயில் பாதையின் இடைத்தாரம் 1 மீட்டர். 
இப்பாதையில் 1 கிலோ மீட்டர் ஆரையுள்ள வளவில் சராசரி 
94 கி.மீ./மணி வேகத்தில் இரயில் செல்லும்போது தண்டவாளங் 
களின்மீது பக்க அழுத்தம் இருக்கக் கூடாதெனில் வெளித் 
தண்டவாளம் உட்தண்டவாளத்தைவிட எவ்வளவு உயரமாக 
இருக்க வேண்டும் ? 

20. 770 அடி ஆரையுள்ள சமதள இரயில் பாதை வளைவில் 
80மைல்/மணி வேகத்துடன் 2 டன் பொருண்மையுள்ள ஒரு 
இரயில் பெட்டி சென்று கொண்டிருக்கிறது. வெளித் தண்ட 
வாளம் உட்தண்டவாளத்தைவிட உயர்த்தப்படாவிடில், தண்ட 
வாளங்களின் மீதுள்ள பக்க அழுத்தத்தினைக் காண்க, தண்ட 

வாளங்களுக்கிடையேயுள்ள தாரம் 5 அடியெனில் பக்க 
அழுத்தம் இருக்கக். கூடாதெனில் வெளித்தண்டவாளம் 

எவ்வளவு உயரத்திற்கு உயர்த்தப்பட வேண்டுமென்று காண்க. 

21. 840 gy ஆரையுள்ள வளைவுப் பாதையில் 20 டன் 
எடையுள்ள ஒரு இரயில் இயந்திரம் 60 மைல்/மணி வேகத்தில் 

செல்கிறது. இரயில் பாதையின் அகலம் 4 அடி 8 அங் $ 
பாதைக்குமேல் இயந்திரத்தின் புவியீர்ப்பு மையத்தின் உயரமும் 

4 அடி 8௮ங், தான். இயந்திரம் கவிழுமா என்று காண்க, 

22. ஒரு மிதிவண்டியோட்டி ஒரு கோணத் திருப்பத்தில் 

16 அடி/வினாடி வேகத்துடன் 8 வினாடியில் திரும்புகிறது. 
அவன் நிலைக்குத்துடன் 45௦ கோணத்தில் சாயவேண்டுமென்று 
காட்டு, 

29. இரண்டு சக்கரங்களசாயுடைய வண்டியொன்று ஒரு 
௪மதளச் சாலையில் £ ஆரையுள்ள ஒரு வரைவில் 1* வேகத்துடன் 

திரும்புகிறது. சக்கரங்களின் இடைத்தூரம் 4 அடி; தரை 

மட்டத்திற்குமேல் வண்டியின் புவியீர்ப்பு மையம் 8 அடி. 
சக்கரங்களின் மீதுள்ள விசைகளைக் காண்க, 7 - 328 எனில் 
வண்டி கவிழும் அபாயத்திலிருக்குமென்று நிறுவுக,



24. 71 மைல்/மணி வேகத்தில் மிதிவண்டியில் செல்லும் 
ஒருவன் ஒரு திருப்பத்தில் திரும்ப வேண்டியிருக்கிறது. மிதி 
வண்டிச் சக்கரங்களுக்கும் சாலைக்குமிடையேயுள்ள உராய்வுக் 

குணகம் 0.8 எனில் திருப்பத்தின் குறைந்தபட்ச ஆரையைக் 

காண. 

25, ஒரு உந்துவண்டியின் அச்சுக்களின் நீளம் 4 அடி 

6 அங் $; அதன் புவியீர்ப்பு மையம் தரைக்குமமேல் 8 அடி. உயரத் 
திலுள்ளது. 80 அடி ஆரையுள்ள ஒரு வளைவில் 82:2 மைல்/ 

மணியைவிட அதிகமான வேகத்துடன் வண்டி திரும்புமானால் 

வண்டியின் வெளிப்புறச் சக்கரங்கள் தரையினின்றும் விலகிவிடு 
மென்று நிறுவுக. 

26. 5 ராத்தல் எடையுள்ள ஓர் ஊசற்குண்டும், 4 அடி 

நீளக் கயிறும் கொண்ட ஒரு கூம்பூசலின் கயிறு 80? சாய்வி 

லிருக்கும்போது கயிற்றின் இழுவிசையையும் காலவட்டத்தையும் 

காண்க. 

27. ஒரு கூம்பூசலின் கயிறு மீளியல்புடையது $ழ அதன் 
இயல்பான நீளம் 18 அங்குலம், ஊசலி ஓய்வாகத் தொங்கும் 
போது கயிற்றின் நீளம் 221 அங், 60 அரையுச்சிக் கோண 
முடைய ஒரு கூம்பாகக் கயிறு சுழலும்போது ஊசலியின் கால 

. 8 ம 
வட்டம் ் வினாடிகள் என்று காட்டு, 

29, 1:58 மீட்டர் நீளமுள்ள கயிற்றில் தொங்கவிடப் 
பட்டுள்ள 3 கிராம் பொருண்மையொன்று ஒரு கூம்பூசலாக 
இமிடத்திற்கு 42 முறை சுற்றுகிறது. பொருண்மை சுற்றும் 
வட்டத்தின் ஆரையையும், கயிற்றின் இழுவிசையையும் 
காண்க. 

29. ஒரு மீளியல்புள்ள கயிற்றின் இயல்பான நீளம் /அடி 5 
அக்கயிற்றில் ர ராத்தல் பொருண்மையொன்று தொங்கவிடப் 
பட்டால் அதன் நீளம் ர அடி அதிகரிக்கும். அதே பொருண்மை 
யுடன் அக்கயிறு ஒரு கூம்பூசலியாக வினாடிக்கு ஈ முறை சுற்றி 
னால், கயிற்றின் நீளத்தைக் காண்க, 

80. வினாடிக்கு % சுற்றுக்கள்வீதம் சுற்றுகின்ற ஒரு கூம் 
பூசலின் கயிற்றின் நீளம் / ஆனால் 5 என்னும் சிறிய நீளத்தால் 
குறைக்கப்படுகிறது. நிலைக்குத்துடன் கயிற்றின் சாய்வும், 
அதன் இழுவிசையும் மாருதிருந்தால் வினாடிக்கு ஊசல் சுற்று
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கின்ற சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கைத் தோராயமாக க் அதிக 

மாகும் என்று காட்டு. 

31. m பொருண்மையுள்ள 6 என்னும் துகள் 64, 068 

என்னும் கயிறுகளின்மூலம் ஒரே நிலைக்குத்துக் கோட்டிலுள்ள 
4, 8 என்னும் நிலையான புள்ளிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள து. 
4-யானது 28-க்கு மேலேயுள்ளது. கீ8-யை அச்சாகக் கொண்டு 

அத்துகளும் கயிறுகளும் சுற்றுகின்றன. கயிறு விறைப்பாகயிருக்க 

— என்று காட்டுக. 
bcos 4 சி 
  வேண்டுமாயின் ஈம் 4 

82, 5 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள ஒரு சிறு பொருள் ஒரு 

நிலையான புள்ளியுடன் 6 அடி நீளமுள்ள நூலின்மூலம் 

இணைக்கப்பட்டு, ஒரு கிடைத்தள வட்டத்தின்மீது சுற்றுகிறது. 

கயிற்றின் இழுவிசை 24 ராத்தல் எடையெனில் கயிறு ஒரு 

நிமிடத்தில் சுற்றுகின்ற சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கையையும், 

நிலைக்குத்துடன் கயிற்றின்சாய்வைக் காண்க. 

989, 4 என்னும் நூலின் முனை 4 நிலையாக வைக்கப் 

பட்டுள்ளது ; 8-யில் ஒரு துகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 4 வழி 

நிலக்குத்தை அச்சாகக் கொண்டு துகள் ஒரு கூம்பூசலாகச் 

சுற்ற வேண்டுமாயின் அதன் சுழல்வேகம் 48-யைச் சார்ந்துள்ள 

ஒரு மதிப்பைவிட அதிகமாயிருக்க வேண்டுமென்று காட்டுக, 

துகளின் பொருண்மை 8 அடி $ தூலின் நீளம் 4 அடி 

இழுவிசை 1 ராத்தல் எடையாகயிருக்கும்போது நூல் அறுந்து 

விடும் $ இவ்விவரங்களைக் கொண்டு சாத்தியமான மித அதிக 

பட்ச சுழல்வேகத்தையும், அச்சுழல்வேகத்தின்போது நிலைக் 

குத்துடன் நூலின் சாய்வையும் காண்க. 

94, 5 நீளமுள்ள 48 என்னும் ஒரு கிடைமட்டக்கோல் 

2-யை மையமாகவும், 8 வழி நிலைக்குத்தை FFT BOYD 

கொண்டு ம சுழல்வேகத்துடன் சுற்றப்படுகிறது. 4-யில் / நீளக் 

கயிற்றின்மூலம் ஒரு துகள் இணைக்கப்படுகிறது. இயக்கம் 

ஓரியல்பாயிருக்கும்போது நிலைக்குத்துடன் கயிற்றின் சாய்வு ॥ 

எனில், 

tan @ = To + Isin B) 

என்று நிறுவுக.
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95. ஈட பொருண்மையுள்ள ஓர் ஊசற்குண்டு / நீளமுள்ள 

கயிற்றின்மூலம் தொங்கு புள்ளியிலிருந்து 4; ஆழத்தில் ஒரு 
கிடைத்தள வட்டத்தின்மீது சுற்றுகிறது. அதன் இயக்கத்திற் 
கேற்பட்டுள்ள ஒரு தடையின் காரணமாக ஊசற்குண்டின் 

பாதையானது /, ஆழத்திலுள்ள ஒரு கிடைவட்டமாக மாற்றப் 

பட்டால் ஆற்றல் இழப்பு 12 (42 -- 6) ( ஆ 5) என்று 
Qh, hn 

காட்டுக, 

96. ஒரு இலேசான கயிற்றின் முனைகளிரண்டும் ஒரே 
நிலைக்குத்துக் கோட்டில் ர இடைவெளியிலுள்ள 4, 2 என்னுமிரு 

நிலையான புள்ளிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. கதி-யின் 

தூரம் கயிற்றின் நீளத்தைவிடக் குறைவு. கயிற்றின் நடுப் 

புள்ளியில் ஒரு துகள் கட்டப்பட்டு, கயிறும் துகளும் சேர்ந்து 

42-யை அ௮ச்சாகக் கொண்டு 2 சுழல்வேகத்துடன் சுற்று 

கின்றன. ap’ > சே எனில், கயிற்றின் இரு பகுதிகளின் இழு 
விசைகளின் விகிதம் சற“ -- 22 : ஏற“. ர என்று காட்டுக, 

87. ஒரு நிலைக்குத்தான வழவழப்பான வட்டவளாயத்தின் 

உட்புறமாக 1 பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் சுற்றி வருகின்றது. 

கீழ்முகமான நிலைக்குத்துடன் அத்துகள் வழி ஆரை ரி 

கோணத்தைக் கொண்டிருக்கும்போது அதன்வேகம் vy. வள் 
யத்தின் உட்புற ஆரை 7 எனில், துகளுக்கும் வளையத்திற்கு 

2 

மிடையேயுள்ள எதிரழுத்தம் (= -- ௪006 ரி) என்று நிறுவுக. 
r 

துகள் வளையத்தில் முழுமையாகச் சுற்றும்போது, மிகத் 
தாழ்ந்த புள்ளியில் எதிரழுத்தம் மிக உயர்ந்த புள்ளியின் 

எதிரழுத்தத்தைப்போல் நான்கு மடங்கு எனில், மிகத் தாழ்ந்த 

புள்ளியில் அதன் வேகம் ,/72% என்று காட்டுக, 

88. சஆரையுள்ள ஒரு வழவழப்பான கோளத்தின் உச்சி 
யில் ஒரு துகள் ஓய்விலிருக்கிறது; துகளுக்கு வரையப்படும் 

ஆரை cos! (2) கோணத்திற்குத் திரும்பியதும் துகள் 
கோளத்தைவிட்டுப் பிரிய வேண்டுமெனில் துகளானது எந்த 
வேகத்துடன் எறியப்பட வேண்டும் ? 

89. 7 ஆரையுள்ள ஒரு நிலைக்குத்து வட்டத்தின்மீது ஒரு 
துகள் நகருகிறது. வட்டத்தின் மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியில் 
துகளின் எந்த மீச்சிறு வேகம் துகளை வட்டத்தைச் சுற்றி 
முழுமையாகக் கொண்டு செல்லுமென்று காண்க, () துகளா
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னது ஓர் இலேசான கயிற்றின் முனையிலிருப்பதாகக் கொள்க. 

(1) ஒர் இலேசான கோலின் முனையிலிருப்பதாகக் கொள்க, 

40. 8 ராத்தல் எடையை அறுந்துபோகும் இழுவிசை 

யாகக் கொண்ட 8 அடி நீளக் கயிற்றின் ஒரு முனையில் 1 ராத்தல் 

பொருண்மையுள்ள ஒரு கல் சமநிலையில் தொங்கிக் கொண்டிருக் 

கிறது, கல்லானது ஒரு நுலைக்குத்து வட்டத்தை வரையுமாறு 
? வேகத்துடன் கிடைத்திசையில் எறியப்படுகிறது. 9-இன் 
அதிகபட்ச மதிப்பைக் காண்க. 

41. ரட பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் / நீளக் கயிற்றின் 

மூலம் ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்து தொங்கவிடப்பட்டுள்ள து , 

கீழ்முக நிலைக்குத்துடன் கயிறு 60” கோணத்தில் விசைப்பாக 

யிருக்கும்போது துகள் ஓய்விலிருந்து விடப்பட்டால், அது பெறக் 

கூடிய மீப்பெரு வேகத்தைக் காண்க, நிஸ்க்குத்துடன் கயிறு 

80 சாய்விலிருக்கும்போது அதன் இழுவிசையைக் காண்க, 

42, ர நீளமுள்ள ஒரு நீளியல்பற்ற ஒரு கயிற்றின் ஒரு 
முனையில் ஒரு துகள் ஓய்வு நிலையில் தொங்கிக் கொண்டிருக் 

கிறது. துகளானது கிடைத்திசையில் ,/427 வேகத்துடன் எறி 

யப்படுகிறது. வட்டப் பாதையினின்றும் துகள் எந்தப் 

புள்ளியில் பிரிந்து செல்லுமென்று காண்க, 

48, நட பொருண்மையுள்ள ஒரு சிறு துகள் ஒர் இலேசான 

கோலின்மூலம் ஒரு நிலையான புள்ளியுடன் இணைக்கப்பட் 

டுள்ளது. சமநிலையில் “அது ஓய்விலிருக்கும்போது ஒரு நிலைத் 
தளத்தில் ஒரு முழு வட்டமாகச் சுற்றுமாறு கிடைத்திசையில் Tu 
வேகத்துடன் எறியப்படுகிறது. பாதையில் உச்சிப்புள்ளியில் 
அதன் வேகம் 80 எனில் அதன்வேகம் 5, ஆகயிருக்கும்போது 
நிலைக்குத்துடன் கோலின் சாய்வைக் காண்க, கோல் கிடை 

29 ம 
யாகயிருக்கும்போது இழுவிசை ia mg என்று நிறுவுக. 

44. 0 என்னும் புள்ளியிலிருந்து £ நீளக் கயிற்றின்மூலம் 

ஒரு துகள் தொங்குகிறது. 8௨8 - (8 - /89) ஈ£ என்ற தொடர் 
பிற்கேற்ப அது ௨ எனும் வேகத்துடன் கிடைத்திசையில் 

எறியப்படுகிறது. அது 008-! (-- ட கோணத் தூரத்திற்குச் 

சென்றதும் கயிறு தொய்ந்து விடுமென்று காட்டுக-
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45. / நீளமுள்ள ஒரு கயிற்றின் ஒரு முனை ஒரு நிலையான 

புள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ளது. அது மறுமுனையில் இணைக்கப் 

பட்டுள்ள ஒருதுகள் ர” வேகத்துடன் கிடைத் திசையில் 

எறியப்படுகிறது. துகளானது வட்டப்பாதையின் உச்சியை 
அடையுமுன் கயிறு தொய்ந்து விடுகிறதெனில் கயிறு தொய்ந்து 
போகும்போது துகளானது மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியிலிருந்து 

: (n + 1) உயரத்திலிருக்குமென்று காட்டு, 

46. ச நீளக் கயிற்றின்மூலம் ஒரு கனமான துகள் ஒரு நிலை 
யான புள்ளியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அது மிகத் தாழ்ந்த 

புள்ளியிலிருந்து கிடைத்திசையில் வ் ag (2 + த வேகத் 

  

துடன் வீசியெறியப்படுகிறது. கயிருனது மேல்முக நிலைக் 
குத்துடன் 80 கோணத்திலிருக்கும்போது அது முதன் முதலில் 
தொய்ந்துவிடும் என்றும், பின்கிடையாக இருக்கும்போது 
மீண்டும் விறைப்பாகி விடுமென்றும், பின் மேல்முக நிலைக் 

குத்துடன் ௦௦5-" (F) கோணத்திலிருக்கும்போது மீண்டும் 
தொய்ந்து விடுமென்றும் நிறுவுக. 

47. 8. நீளக் கயிற்றின் மூலம் ஒரு கனமான துகள் ஒரு 
நிலையான புள்ளியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அது மிகத் 
தாழ்ந்த புள்ளியிலிருந்து கிடைத் திசையில் (ஹஜ வேகத் 
துடன் எறியப்படுகிறது. $25 45 ஈ எனில், துகள் 1, (a+2h) 
உயரத்தை அடைந்ததும் அதன் வட்ட இயக்கம் நின்றுவிடு 
மென்றும், எறிபுள்ளிக்குமேல் துகள் சென்ற மிக அதிக உயரம் 
Sa Cece eA என்றும் நிறுவுக,   

48. 2 அடி ஆரையுள்ள ஒரு மெல்லிய வட்டவளையம் 
அதன் தளத்தில் மையத்தைப்பற்றிச் சுழலுகிறது. அதன் மீப் 
பெரு இழுவிசை ஒரு சதுர அங்குலக் குறுக்கு வெட்டுக்கு 50,000 
ராத்தல் ; அதன் அடர்த்தி ஒரு கன அடிக்கு 500 ராத்தல். 
வளையம் நொறுங்கிப் போகாமல் ஒரு வினாடியில் சுற்றக்கூடிய 

120/௪ 

ஈ 
  

சுற்றுக்கள் என்று காட்டுக, 

49. 0-ஐஜ மையமாகவுடைய ஒரு வழவழப்பான கோளத் 
தின் மேற்பரப்பின் உச்சிப்புள்ளி 4-யாகும், ற என்பது
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A 
402- & என்றவாறு அதன் மீதுள்ள மற்றொரு புள்ளியாகும். 
£-யில் ஓய்வு நிலையிலிருக்கும் ஒரு துகள் கோளத்தின் மேற்பரப் 

பின்மீது கீழ்முகமாக நழுவுகிறது. 4-யிலிருந்து 0௦08-1 eal 

கோண தூரத்திலுள்ள புள்ளியில் துகள் கோளத்தைவிட்டுப் 

பிரியும் என்று காட்டு. 

50. 2 அடி நீளமுள்ள கயிற்றின் ஒரு முனையில் இணைக்கப் 

பட்ட ஒரு கனமான துகள் சம நிலையிலிருந்து எறியப்பட்டு, 

கயிற்றின் மறுமுனையை மையமாகக் கொண்ட. ஒரு நிலைக்குத்து 

வட்டப் பாதையில் சுற்றுகிறது. துகள் மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியி 

லிருக்கும்போது கயிற்றின் இழுவிசையானது, துகள் மிக 

உயர்ந்த புள்ளியிலிருக்கும் போதுள்ள கயிற்றின் இழுவிசையைப் 

போல் மூன்று மடங்குகளெனில், துகளின் எறிவேகம் 4 /2. 

என்று காட்டுக, 

51, நிலைத்தளத்திலுள்ள ஒரு வட்டக் குழாயினுள்ளே மிக 

உயர்ந்த புள்ளியில் ஓய்வு நிலையிலிருக்கும் ஒரு துகள் இலேசாக 

அசைக்கப்படுகிறது. அதையடுத்து அத்துகள் குழாயினுள் 
நகர்ந்து செல்லும்போது கிடைத்தளவிட்ட முனையைக் கடக்கும் 

போதும், மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியை அடையும்போதும் குழாய்க் 

கும், துகளுக்குமிடையேயுள்ள அழுத்தம் 2 : 5 என்ற விகிதத்தி 

லிருக்குமென்று காட்டு, 

52. ஒரு வழவழப்பபன நிலைக்குத்து வட்டத்தின் உட்புற 

மாக ஒரு துகள் மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியிலிருந்து எறியப்படுகிறது. 

வட்டப் பாதையைவிட்டுப் பிரிந்ததும் துகளானது மையத்தின் 

வழியே செல்ல வேண்டுமாயின் எறிவேகம் (J8 + 1) Nga/é 

இருக்க வேண்டுமென்று காட்டுக. 

53. ஈஆரையுள்ள ஒரு வழவழப்பான கோளத்தின் மேற் 

பரப்பின்மீது அதன் உச்சியில் ஓய்வு நிலையிலுள்ள ஒரு துகள் 

நழுவுகிறது. அது கோளத்தைவிட்டுப் பிரிந்து, மிகத் தாழ்ந்த 
புள்ளி வழியே செல்லும் கிடைத்தளத்தில் மோதுகின்ற புள்ளி 

ட | B/E 44/0. 
நிலைக்குத்து விட்டத்திலிருந்து 2 (15 அமல க தாரத்திலிருக்கு 

மென்று காட்டு. 

54. சஆரையுள்ள ஓர் உள்ளீடற்ற கோளத்தின் உச்சியில் 

வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கனமான துகள் அதன் மேற்பரப்பின்
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மீது நழுவுகிறது. அதே சமயம், கோளத்தின் உட்புறமாக, 

மிகத் தாழ்த்த புள்ளியிலிருந்து மற்ரொரு கனமான துகள் அதே 

நிலைத்தளத்தில், அதே பக்கத்தில் 2,/ சர வேகத்துடன் எறியப் 

படுகிறது. இரு துகள்களும் கோளத்தைவிட்டு ஒரே புள்ளியி 

லிருந்து பிரிந்து செல்லுமென்றும், பிரிந்து சென்றபின் அவை 
ஒரே பரவளைவுப் பாதையின் பகுதிகளாயே வரையுமென்றும் 

காட்டுக, 

59. ஒரு நிலத்திலுள்ள ஒரு வழவழப்பான வட்டக் குழாயி 

னுள்ளே உச்சியில் ஓய்வு நிலையிலிருக்கும் 1 பொருண்மையுள்ள 
ஒரு பந்து மெதுவாக அசைத்துவிடப்படுகிறது. அது குழாயி 
னுள்ளே நகர்ந்து சென்று அதன் மிகத் தாழ்ந்த புள்ளியிலிருக்கும் 
2௨௭ பொருண்மையுள்ள பந்தின்மீது மோதுகிறது, இரு பந்து 

கட்குமிடையேயுள்ள மீளியல் குணகம் 5 எனில், இரண்டாவது 

மோதலுக்குப்பின் இரு பந்துகளும் முறையே = 5 > தூரங் 

களுக்கு எழும்பும் என்று காட்டுக. (௨ என்பது குழாயின் 

ஆரை). 

96. 2 என்னும் ஒரு புள்ளி 7 ஆரையுள்ள ஒரு வட்டத்தை 
ம என்னும் சீரான கோண வேகத்துடன் வரைகிறது. மையத்தி 
லிருந்து $ £ தூரத்திலுள்ள ட என்னும் புள்ளியைப்பற்றி 7ஃயின் 

கோணவேகம் மக்கும் 8மக்குமிடையே மாறுபடுமென்று 
காட்டுக, 

97. இரு துகள்கள் ஒரே புள்ளியிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் 
இரு நேர்கோடுகளின் வழியே ஒன்று u எனும் சீரான வேகத் 

துடனும், மற்றது ரீ எனும் சீரான முடுக்கத்துடனும் புறப்படு 

கின்றன. அவற்றின் சார்வேகம் ன்ன நேரத்திற்குப்பின்   

மீச்சிறியதாக யிருக்குமென்றும், மீச்சிறு சார்வேகம் u Sin & 
என்றும் காட்டுக இழ; ஒ என்பது இரு கோடுகளுக்குமிடையே 
யுள்ள கோணம். 

ஒழுங்குப்படம் (Modograph) 

ஒரு துகள் ஏதேனுமொரு பாதையில் நகர்ந்து கொண்டிருந் 
தால், அப் பாதையில் 7 என்னும் ஏதேனுமொரு நிலையில் துகள் 
பெற்றிருக்கும் திசைவேகமானது, 0 என்னும் ஒரு நிலையான 
புள்ளி வழியே வரையப்படும் 021 என்னும் நேர்கோட்டுத் 
துண்டினால் அளவிலும் திசையிலும் குறிப்பிடப்படின் முனை 2'
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ஆல் வரையப்படும் வளைவரையானது அத்துகளின் பாதையின் 
ஒழுங்குப் படம் எனப்படும். 

  

படம் 104 

48 என்னும் ஒரு வளைவரைப் பாதையில் ஒரு துகள் நகர்ந்து 

கொண்டிருக்கிறது, 2, 0 என்பன முறையே t,t + 91 நேரங் 

> ஷ் 

களில் துகளின் நிலைகள் $ ட, 2-- 29 என்பன அந்நிலைகளில் 

துகள் பெற்றுள்ள திசைவேகங்கள். 

ஆ 

இப்பொழுது 0 என்னும் ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்து v, 
ஆ ஆ 

ர 4 8ர ஆகிய திசைவேகங்களை அளவிலும் திசையிலும் குறிப் 
க்ஷி ஆ 

பிடுமாறு முறையே 0.2, 00! என்னும் ஆரைத் திசையிக்கள் 

வரைக. இதுபோல், துகளின் பாதை 42-யில் ஒவ்வொரு நிலை 

யிலும் துகள் பெற்றிருக்கும் திசைவேகத்தை அளவிலும், திசை 

யிலும் குறிப்பிடுமாறு 0-விலிருந்து ஆரைத் திசையிக்கள் 
வரையலாம். இவ்வாரைத் திசையிக்களின் முனைகள் யாவும் _ 

41 21 என்னும் ஒரு வளாவரையில் அமையும். அதாவது, 
துகளானது 48 என்னும் பாதையில் நகரும்போது அதன் 
வேகத்தை அளவிலும், திசையிலும் குறிப்பிடுகின்ற ஆரைத் 

திசையி 07*இன் முனையாகிய 21 ஆனது 4! 21 என்னும் வளை 
வரையின்மீது நகரும். இவ்வாறு ஒரு துகளின் வேகத்தை 

அளவிலும் திசையிலும் குறிப்பிடுமாறு ஒரு நிலையான புள்ளி 

வழியே வரையப்படுகின்ற ஆரைத் திசையியின் முனையின் 

நியமப் பாதையே துகளின் பாதையின் ஒழுங்குப்படம் எனப்படு 
கிறது. இங்கு &' £' என்பது 4£யின் ஒழுங்குப் படமாகும். 

28
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> ஷு ஷி ட வ 

இப்பொழுது, 021-953 001-941 dv. 

ஆகவே, 2, 0 ஆகிய நிஸ்களில் துகளின் வேகங்களின் மாறு 
பாடு ஒழுங்குப் படத்தில் நாண் 722191ஆல் அளவிலும் திசையிலும் 
குறிப்பிடப்படும், 

> > > 

ஏனெனில், 021. 101 001 
> ஆ > 

P'Q1 = OO'— OP! 

> + 
y 

ஆ 

= + dy) — 

5 திசைவேக மாறுபாடு, 

இத்திசைவேக மாறுபாடு ஏற்படுகின்ற நேரம் 8/ ஆகையால், 

> > > 

திசைவேக மாறுபாட்டு of gb = பிம் 

> = > 

7-யில் துகளின் முடுக்சம் - எல்லை [ (74 80) 

2/2 O ot | 

- எல்லை [நாண் 7103 

2/2 0 | ot | 

- எல்லை [நாண் 701 வில் 210" 

டண வலன் க] 

_ எல்லை [நாண் 21" எல்லை [வில் 20! 
~ eer al ait ét | 

1. ம1இல் வேகம் 

ஓழுங்கு படத்தில் 721 இன் வேசும். 

I 
U 

ஆகவே, ஒழுங்குப் படத்தில் ஏதேனுமொரு புள்ளியில் வேக 
மானது அவ்வொழுங்குப் படத்திற்குரிய பாதையில் அப்புள்ளி 
யைக் குறிப்படுகின்ற புள்ளியில் துகளின் முடுக்கத்திற்கு அளவி 
லும் திசையிலும் சமமாகயிருக்கும். இது ஒழுங்கு படத்தின் 

முக்கியச் சிறப்பியல்பு ஆகும். 

குறிப்பு; 0 வழிவே செல்லும் ஏதேனுமிரு செங்குத்து 
அச்சுக்களைக் குறித்து 2, 7! ஆகிய புள்ளிகளின் அச்சுத் தூரங்
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கள் முறையே (2, ந), (%, 7) என்க, வரையறையின்படி 
ஆ. 

02 மயின் திசைவேகம், ஆகவே, ௩ என்பது ஒருமாறிலி 
யாயின், 

ax dy 
Yaa Gg, Yaa a eee (1) 

ஆகும். 

dX _, ax AY _ ee we (2) 
த dt =a. ap? dt 

சமன்பாடு (2) இலிருந்து ஒழுங்குப் படத்தின் சிறப்பியல்பினைக் 

காணலாம். 

இப்பொழுது 0ஜத் துருவமாகவும், % அச்சைத் தொடக்கக் 

கோடாகவும் கொண்டு (, 9) என்பன 2*-இன் துருவ ஆயத் 

தொல்களெனில், 

தட 97௮ 

= கக ae y? 

ர dx\2 dy\2 
= a அகல், a? we 

J ; ke + kd 
. (dx\2 dy\2 : 

மேலும் % அச்சுடன் )-இன் திசையின் சாய்வு % எனில், 

_ tan ம் - ax’ 

(a) tan = 4 = mT dt 

dy _ a tan Y   

ட்ட சீ 1, 

ஆகசுவே, துகளின் பாதையிலிருந்து ஒழுங்குப் படத்தின் சமன் 

பாட்டைக் காண, முதலில் துகளின் வேகம் 9-க்கும், ஒரு நிலை 

யான திசையுடன் (அச்சுடன்) 9-இன் திசையின் சாய்வு 

மக்குமிடையே யுள்ள தொடர்பு 1 - 7 (1) ஐக் காணவும், 

இத்தொடர்பில் ॥ - என்றும், 3 - ॥ என்றும் பிரதியிட்டு
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4 -7(9) அல்லது- - 47(8) என்று ஒழுங்குப் படத்தின் துரு 
வச் சமன்பாட்டைப் பெறலாம், 

மாதிரி 143. புவியீர்ப்பின் கீழ் ஒரு துகள் ஒரு பரவளை வை 
வரைகிறது. அதன் பாதையின் ஒழுங்குப் படம் பரவளைவின் 
அச்சுக்கு இணையான ஒரு நேர் கோடு என்றும், சீரான வேகத் 

துடன் வரையப்பட்டதென்றும் காட்டுக, 

தீர்வு: புவியீர்ப்பின் கீழ் துகள் நகருவதால், கிடைத் 
திசை முடுக்கம் பூச்கியமென்றும், நிலைக்குத்து முடுக்கம் -- 7 
என்றும் காணலாம், 

கிடைத்திசையை %-அச்சாகவும், நிலைக்குத்தை ந-அச்சாக 
வும் கொள்க. 

  
3. 

 கிடைத்திடை முடுக்கம் a 0 ட (1) 

உ ° «A? y 2) 
திலைக்குத்து முடுக்கம் அத்தகு g ine 6 

(1)ஐத் தொகையீடு செய்க, 

dx . 
a7 = மாறிலி - ஈ என்க. 

இப்பொழுது, துகளின் பாதையில் (2, $) என்னும் புள்ளிக் 
குரிய ஒழுங்குப் படப்புள்ளி (5, 7) எனில், 

& 5 (டே) புள்ளியில் துகளின் வேகத்தின் ந-அச்சுக்கூறு 

என்றும், 

Y=(x,y) புள்ளியில் துகளின் வேகத்தின் ந-அச்சுக்கூறு 
என்றும் அறிவோம். 

dx 
Yak. = = ke 

62 ௩ ஏ என்று கொண்டால், 

X = a Hoe. 

ஆகவே, (ட் 7) என்ற புள்ளியின் தியமப்பாதை X = a என்ற 
நிலைக்குத்துக்கோடு ஆகும். இது பரவசாவுப் பாதையின் 
அச்சுக்கு இணையான நேர்கோடு.
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மேலும், ஒழுங்குப் படத்திலுள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளியில் 
வேகமானது துகளின் பாதையில் அதற்குரிய புள்ளியின் முடுக் 
கத்திற்குச் சமமென்றிவோம். 

_ aX. @x . 
°° Ot =k. dt? = 0, (1) இலிருந்து 

dY dy . 
‘at =k ae = kg, (2) இலிருந்து. 

ஒழுங்குப் படத்தில் (%, 77) புள்ளியின் வேகம் 

82 2772 

0 
=NO + k? g? 

- மாறிலி. 

மாதிரி 144. ஒரு கயிற்றுவளை (08460௨0)யின் அச்சுக்கு 

இணையான முடுக்கத்தின் கீழ் வரையப்பட்ட அக்கயிற்றுவளைப் 

பாதையின் ஒழுங்குப்படம், அப்பாதையிலுள்ள திசை வேகத் 

திற்கு விகித சமமான திசை வேகத்துடன் வரையப்படும் ஒரு 

நேர்கோடு என்று நிறுவுக. 

தீர்வு: கயிற்றுவகாயின் அச்சு நிலைக்குத்தாகயிருக்கும். 

3 துகளின் முடுக்கம் நிலைக்குத்தாகயிருக்கும். 

ஆகவே, கிடைத்திசையில் முடுக்கம் எதுவும் கிடையாது. 

ax 
அதாவது, qe =? 

தொகையீடுகாணின் , ள் - மாறிலி - ச என்க 

கயிற்றுவளைப் பாதையிலுள்ள (%, ]) என்னும் புள்ளிக்குரிய 
புள்ளி ஒழுங்குப் படத்தில் (&, 1) என்று கொள்க. எனவே, 

%, 77 என்பன (ற) புள்ளியில் துகளின் வேகத்தின் கிடைத் 
திசை, நிலைக்குத்துத்திசைக் கூறுகளாகும். 

1. 
அதாவது, X=a. = aa.
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ஆகவே, (2, 7) என்ற புள்ளியின் நீயமப்பாதை % - %௩ஈ என் 
னும் நேர்கோடாகும். இக்கோடு -அச்சுக்கு, அதாவது 
கயிற்றிவளையின் அச்சுக்கு இணையான நேரர்கோடு ஆகும். 
அதாவது, கயிற்றுவளப் பாதையின் ஒழுங்குப் படம், அதன் 
அச்சுக்கு இணையான ஒரு நேர்கோடாகும். 

கயிற்றுவளையின் சமன்பாடு] = ccosh ~ 

உண்... x 
Ba dx ~ Sin h — an (1) 

கயிற்றுவளையில் (2, ந) புள்ளியில் திசைவேகம் ர எனில், 

dx \2 dy \2 
யூ ல் _—_ இட்டு 

| dt பூ ( dt 

dy dy dx 4, % x ன் x 
ல os அறைகள் இ —}. = எ ட ஆனா a = ஜே i (sin h : | a asin kh 

5 ட x 
. v= a? + q® sin த? - 

= a*cos h? 
c 

ரல ரத்.” 
6 

இப்பொழுது, ந), அ = Aa, 

. «dX 
ee “dt = ட, 

dy Y= Q.-— 
at 

உ பர 
ae dt mE fle “dit 

ம dy த x 
BON, — =asinh — 

at c 

உ வற a x dx 
Gp =a coh =. —
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a x 
= —cosh—.a 

c c 

= = cosh = 
6 0 

87 a x 

எ உர 
₹... ஒழுங்குப் படத்தில் (ட, 1) புள்ளியில் வேகம் 

= 413 dy \* = (ம 

J ( dt ( dt 
ஸ் a2 at ot 
வ் O+ a cos h = 

a x 
Ag cosh — 

௦ 6 

  

  

॥ 

Aa x 
— acosh — 
6 6 

ப 
தத 

மாதிரி 145. ஒரு ஒழுங்குப்படம் அதன் மீதுள்ள ஏதேனு 

மொரு புள்ளியைச் சுற்றி மாறாச் சுழல்வேகத்துடன் வரையப் 

படும் ஒரு வட்டமெனில் அப்படத்திற்குரிய பாதை ஒர் உருள் 

வளை (001௦10) என்று காட்டுக. 

தீர்வு : ஒழுங்குப்படம் அதன் மேலுள்ள 0 என்னும் 
புள்ளியைச் சுற்றி ம என்னும் மாருச் சுழல்வேகத்துடன் வரையப் 

படுவதாகக் கொள்க. 

0-ஐத துருவமாகவும், டுவழி விட்டத்தைத் தொடக்கக் 

கோடாகவும் கொள்க, வட்டத்தின் ஆரை ஈ எனில், அதன் 

சமன்பாடு 

r = 2acos 0 க wes (1) 

Ben. P(r; 8) என்பது ஒழுங்குப் படத்தில் ஏதேனுமொரு 

புள்ளியெனில் , 

r=aAyv, @= y
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என்று நாம் அறிவோம். இங்கு 1 ஒரு மாறிலி $; 1 என்பது 
பாதையிலுள்ள புள்ளியில் வேகம் $; ம என்பது தொடக்கக் 

கோட்டுடன் 1-இன் சாய்வு. 

‘ dQ . ae 
இப்பொழுது, 7 - ஆகையால், = we 

சமன்பாடு (1)இல்- 4 1,ர ம என்று பிரதியிடவும். 

அர - 27008 மீ, 

ஆனால் ர = ன் ie y & — 2acos ¥ 

ள் = = cos ¥ 

2a 
de a= 7% cos Y 

wee = 2 cos ¥. 

. ads = Be cos Y d¥. 
Aw 

தொகையீடு காண்க, § =: 2a sin +44, A என்பது மாறிலி; 

இப்பொழுதுடு- 0, ம - ட என்று கொண்டால் 4 -: 0, 

oe இட். ரு 
Aw 

2 a ல் ! ன் ‘ — ு கீழ் என்று கொண்டால், பாதையின் சமன்பாடு 
ல 

S = 46 Sin ¥ 

என்று காணலாம். இது ஒரு உருள்வளையின் உள்ளீட்டுச் 
சமன்பாடு.
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பயிற்சி 14 

1, ஒரு எறிபொருளின் பாதையின் ஒழுங்குப்படம் ஒரு 

நிலைக்குத்து நேர்கோடு என்று நிறுவுக, 

2, மாரு முடுக்கத்துடன் வரையப்படும் ஒரு நேர்கோட்டுப் 

பாதையின் ஒழுங்குப்படம் ஒரு இணைநேர்கோடு என்றும், மாரு 

வேகத்துடன் வரையப்படும் ஒரு நேர்கோட்டுப் பாதையின் 

ஒழுங்குப்படம் ஒரு புள்ளியென்றும் காட்டுக. 

9. / நேரத்தில் 2- 8), 3 - 24) என்ற அச்சுத் தூரங் 

களக் கொண்ட புள்ளியால் வரையப்படும் பாதையின் ஒழுங்குப் 

படம் ஒரு பரவளைவு என்று நிறுவுக. 

4, அச்சு நிஸைக்குத்தாகவும், மிக உயர்ந்த புள்ளியை 

உச்சியாகழும் கொண்ட ஒரு உருள்வளை வடிவமான குழாயின் 

மிக உயர்ந்த புள்ளியிலிருந்து நழுவுகின்ற ஒரு துகளின் பாதை 

யின் ஒழுங்குப்படம் ஒரு வட்டம் என்று நிறுவுக, 

5. ஒரு வழவழப்பான நிலைக்குத்து வட்டத்தின் மிக 

உயர்ந்த புள்ளியிலிருந்து ஒரு குன்றிமணி தழுவுகிறது. அதன் 

பாதையின் ஒழுங்குப்படம் £ - 1 840 4 என்ற அமைப்பிலிருக்கு 

மென்று காட்டுக.



8. amotati Fiens Burda 
(Simple Harmonic Motion) 

சாமானிய சீரிசை இயக்கம் பற்றி விளக்கம் 

சஆரையுடைய ஒரு வட்ட த்தின் பரிதியின்மீது 0 என்னும் 

துகள் மாரு வேகத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருப்பதாகக் 

கொள்க. 0 என்பது வட்டக்தின் மையம். 44! என்பது 

வட்டத்தின் ஒரு நிலையான விட்டம். துகளானது மாருவேகத் 
துடன் நகர்ந்து கொண்டிருப்ப 

தால், வட்ட மையத்தைப் 

பொறுத்து அதன் சுழல் வேகம் 

ஒரு மாறிலியாகயிருக்கும். பரிதி 
யின்மீது அதன்வேகம் 1 என் 
றும், மையத்தைப் பொறுத்து 

அதன் சுழல்வேகம் ம என்றும் 
கொண்டால் ற: ரல ஆகும். 

& தொடக்கத்தில் துகள் 4-யி 
லிருந்து புறப்படுவதாகவும், 8 

நேரத்தில் அது 0 என்னும் 
புள்ளியிலிருப்பதாகவும் கொள்க. 

v=aw 

  

-. 400 = at, sf AQ = vt 
5 = ம. 

படம் 105 ப கனு 0-விலிருந்து விட் 

டம் 4.4'க்கு வரையப்பட்ட செங்குத்துக் கோட்டின் அடி என்று 
கொள்க. துகளானது 4-யிலிருக்கும்போது 27-யின் நிலையும் 4 
ஆகும். துகளானது பரிதியில் 40 வழியே நகரும்போது 
P-wrer gs 40 வழியே நகரும். துகள் £-யை அடையும்போது 

£-யானது வட்ட மையம் 0-ஐ அடையும். பின் துகளானது 
2-யிலிருந்து பரிதி வழியே நகர்ந்து 41'ஐ அடையும்போது 
2-யானது 0-விலிருந்து 0.41 வழியே நகர்ந்து 4* ஐ அடையும். 

அதன் பின்னர், துகளானது; 41-இலிருந்து புறப்பட்டு ஐ 
அடையும்போது 2-யானது 0-ஐ அடைகிறது. பின்னர், துகள் 
மி'இலிருந்து பரிதி வழியே நகர்ந்து 4-யை மீண்டும் அடையும் 
போது 2-யும் 0-விலிருந்து புறப்பட்டு 0.4 வழியே நகர்ந்து 4யை
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மீண்டும் அடைகிறது. இவ்வாறு துகளானது 4-யிலிருந்து 
புறப்பட்டு வட்டத்தின் பரிதிவழியே நகர்ந்து வட்டத்தை ஒரு 

முறை சுற்றி மீண்டும் 4-ஐஜ அடையும்போது, துகளின் நிலையி 
லிருந்து விட்டம் 4,4க்கு வரையப்படும் செங்குத்தினடி 44-யி 
லிருந்து புறப்பட்டு விட்டம் 4,41மீது நகர்ந்து வட்ட மையம் 
0-ஜக் கடந்து விட்டத்தின் மறுமுனை 4'ஐ அடைந்து, பின் 

மீண்டும் நகர்ந்து வந்த வழியே திரும்பி, வட்ட மையத்தைக் 
கடந்து திரும்பவும் புறப்பட்ட இடம் 4-யை அடைகிறது. 
இவ்வாறு 72-ஆனது க4-யிலிருந்து புறப்பட்டு விட்டம் 44" வழியே 

நகர்ந்து 41ஐ அடைந்துபின் வந்த பாதையில் திரும்பி மீண்டும் 

41ஐ அடைவதற்கு ஒரு முழு அலைவு (௦01021618 oscillation) 

என்று பெயர். 2-யின் இத்தகைய இயக்கத்திற்குச் சாமானிய 

சீரிசை இயக்கம் என்று பெயர். 2-யின் ஒரு முழு அலைவுக்கு 

ஆகும் நேரம் 0-ஆனது வட்டத்தை ஒரு முறை சுற்றுவதற்கு 
ஆகும் நேரமேயாகும். துகளின் சுழல்வேகம் வினாடிக்கு ல 

ஆரையன்களாகையால், ஒரு முழுச் சுற்றின்போது 2௭ 

ட அட பபப க ன் . 2r P 
ஆரையன்கள் சுற்றுவதற்கு ஆகும் நேரம் — வினாடிகளாகும், 

இந்த அலைவு நேரமே துகளின் சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தின் 

Cereal? (Period) அல்லது ₹*காலவட்ட நேரம்? 

(1௭14௦01௦ 1109) ஆகும். 7-யின் பாதைக்கோட்டின் இரு முனை 

களாகிய ீ-யும், 41-ம் 72-யின் எல்லை நிலைகளாகும். இவ்விரு 

எல்லை நிலைகளுக்கும் நடுவிலுள்ள புள்ளியாகிய 0 என்பது 

P-uGer ₹6அலைவு மையம்”? (centre ௦4 0801118110) ஆகும். 

அலைவு மையத்திற்கும் ஏதேனுமொரு எல்லை நிலைக்குமிடையே 

யுள்ள தூரமானது சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தின் ₹**வீச்சு?? 

(amplitude) எனப்படும். இங்கு வீச்சு என்பது சாமானிய 

சீரிசை இயக்கத்தை வருவிக்கின்ற வட்டப் பாதையின் ஆரை 

யாகும். ஒரு வினாடியில் நிகழ்கின்ற அலைவுகளின் 

எண்ணிக்கையே அலைவு sro (frequency) ஆகும். மேற்கூறப் 

பட்ட உதாரணத்தில் அலைவு எண் a ஆகும், 72-ஆனது ஒரு 

முழு அலைவின்போது கீ-க்கும் 41க்குமிடையேயுள்ள எந்தப் 

புள்ளியையும் இருமுறை எதிரெதிர் விசைகளில் கடந்து 

செல்லும். 0-ஆனது வட்டப் பாதையில் இடஞ்சுழியாகச் சுற்று 

மெனில், அது 4 1'க்கு மேலரை வட்டம் அல்லது கீழரைவட்டம் 

ஆகியவற்றின்மீது நகருவதற்கேற்ப 2-ஆனது சா. சீ. இயக்கப் 

பாதையில் வலமிருந்து இடமாகவோ அல்லது இடமிருந்து 
வலமாகவோ நகரும்.
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சாமானிய சீரிசை இயக்கம் (சா. சீ. இ.)-வரையறை 

ஒரு நேர்கோட்டின்மீது நகருகின்ற ஒரு துகளின் முடுக்கம் 
எப்பொழுதும் அக்கோட்டின் மேலுள்ள ஒரு நிலையான புள்ளியை 
தோக்கியே செயல்படுமாறும், அப்புள்ளியிலிருந்து அத்துகளின் 

தூரத்திற்கு விகித சமத்திலிருக்குமாறும் இருப்பின், அந்தேர் 
கோட்டின்மீதுள்ள அத்துக்களின் இயக்கம் *₹சாமானிய சீரிசை 
Q@uéan’? (Simple Harmonic Motion) crerdugh. இதைச் 
சுருக்கமாக சா, சீ, இ. (8. 1. 14.) என்று குறிப்பிடலாம். 

சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தின் சமன்பாடு காணல் ₹: 

0 என்பது 4'4 என்னும் நேர்கோட்டின் நடுப்புள்ளி. 0-ஐ 
அலைவு மையமாகவும், 4, 4* என்னும் பள்ளிககா எல்லை நிலை 
களாகவும் கொண்டு ஒரு துகள் சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தி 
லிருப்பதாகக் கொள்க, 

துகளானது கீ-யிலி 
_ ருந்து புறப்பட்டு 0-ஐ 

கி... 603 3 ஈரி. நோக்கிய முடுக்கத்துடன் 
A, 4ீ* ஆகிய புள்ளிகளுக் 

கிடையே அலைவு இயக்கத் 
திலிருப்பதாகவும், 2 நேரத்தில் துகள் 72 என்னும் நிலையிலிருப்ப 
தாகவும் கொள்க, 

  

படம் 106 

OP = 3 எனில் துகளின் முடுக்கம் :-க்கு விகித சமமாகவும், 
0-ஐ நோக்கியுமிருக்கும். துகளின் தூரம் -ஆனது 0-விலிருந்து 
அளவிடப்படுவதாலும், முடுக்கமானது 0-ஐநோக்கிச் செயல் 

£2. 

படுவதாலும் ( நேரத்தில் அதன் முடுக்கமாகிய அணு அதன் 
தூரமாகிய 3-ம் எதிரடையாளங்களுடனிருக்கும். ஆகவே, pz 
என்பது நேரடையாளமுடைய -விகிதசம மாறிலியெனில் , 
துகளின் இயக்கத்தை 

43% 
dpe =~ aa oss (1) 

a 

என்ற சமன்பாட்டின் மூலம் குறிப்பிடலாம். 

ம. dy dv dx dy ஆனால் a me a = ஆ இஸ ஆ. ஆசையாக
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அல்லது, v. dv = — gx dx. 

y? 

ஜி 

அதாவது, 59-84 

2 
தொகையீடுகாணின் , =—4 “5 1-தொகையீட்டு மாறிலி 

துகளானது 4, 41 ஆகிய புள்ளிகளை எல்லை நிலைகளாகக் 
கொண்டு சா. சீ. இயக்கத்திலிருப்பதால் இப்புள்ளிகளில் 

துகளின் வேகம் பூச்சியமாகும். ஆகவே, 0.4 - ஈ எனில், 

துகள் 4-யிலிருக்கும்போது % - ஈ,॥ - 0 ஆகும். 

௦-ம் 6 

அல்லது, C = pa 
yom px* ஆ na? 

=p (a? — x*) 

அல்லது, v= t+ Np Na—x2 

இப்பொழுது துகளானது 4-யிலிருந்து 0-ஐ நோக்கி நகரும் 

போது அதன் வேகம் அதிகரிக்கிறது. ஆனால் 0-விலிருந்து 

அதன் தூரம் குறைகிறது. அதாவது, நேரம் / அதிகமாக 
அதிகமாக, தூரம் % குறைந்து கொண்டேயிருக்குமாகையால் 

ம் _ 4 என்பது எதிரடையாள முடனிருக்கும். 

9 மழ விழி வடட (இ) 

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து துகளின் எந்த நிலையிலும் அதன் 

வேகத்தைக் காணலாம். 

dx க 
இப்பொழுது, ?- 77 ஆகையால், 

  

dx _ டக 

a fp Va—x 

ல dx = 
அல்லது) பிம் புசி ௨0 

தொகையீடு காணின், - 008-" ப ௮ பூய * ॥ தொகை 

யீட்டு மாறிலி. 

அதாவது, 008-" 1“ Veit,
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தொடக்கத்தில் துகள் அ-யிலிருக்கும்போது, /- 0) %- ஐ 

és C, = ௦. 

ஃ ன ( 3) = of pl 
a 

க x a 
அல்லது; -- - 068 நமர் 

3 - 8008 க [ ட் wae (8) 

இச் சமன்பாட்டிலிருந்து எந்த நேரத்திலும் 0-விலிருந்து 

துகளின் தூரத்தைக் கணக்கிடலாம். 

காலவட்ட நேரம் (21௦01௦ (106௦) 

X = ACOS yt 

= aC (Vy t + 2a) 

= acos Vili + =. 
EB 

ஆகவே, /-ஆனது / -- tay மாறும்போதும் துகளானது 
BR 

0-விலிருந்து அதே தூரத்திலிருக்குமென்று காண்கிறோம். 

அதாவது, துகளானது / தேரத்தின் பேது எந்த AG AGE 

கின்றதோ அதே நிலையை மீண்டும் St. நேரத்திற்குப்பின் 
4 

அடைகிறது. இவ்வாறு துகளானது இதன் இயக்கப் பாதையில் 
ஏதேனுமொரு நிலையை அடுத்து மீண்டும் அடைவதற்கு 
எடுத்துக் கொள்ளும் நேரமே அதன் இயக்கத்தின் காலவட்டம் 

(௨100) அல்லது காலவட்ட நேநரரம் (௪1௦01௦ 1106) எனப்படு 
மாகையால், மேற்கூறப்பட்ட சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தின் 

காலவட்டதேநரம் A என்று காண்கிறோம். இக்காலவட்ட 
பம 

மானது சாமானிய சீரியக்கத்தின் வீச்சு (ஊ௱ற14(006) ஆகிய 
8(-04)-ஐச் சாராதிருப்பதைக் கவனிக்கவும். 

இக் காலவட்டமானது, துகள் 4-யிலிருந்து ட வரை செல்வ 

தற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்தைப்போல் நான்கு மடங் 

காகும். ஏனெனில், துகள் 0-விலிருக்கும்போது % - 0 ஆகும்; 
அப்போதைய நேரரம் /, எனில்,
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சமன்பாடு (9) இலிருந்து, 
O = acos Net, 

os Nyt, = @/2 

க ச 
அலலது; 0) 5-௨ 3 1 20 

2a 2 44=4x pe = 
் பதா து 

துகள் 0-ஐ அடைந்ததும் % - 0 ஆகிவிடுவதால் முடுக்கம் 
பூச்சியமாகி விடுகிறது. ஆனால் சமன்பாடு (8) இலிருந்து அதன் 

Gas 

5 காலவட்டம், 

9-2 பசு -- ம 
என்று காண்கிறோம். வேகம் எதிரடையாளமுடனிருப்பதால் 
401 திசையை தோக்கிபிருப்பதாக அறிந்து கொள்க. ஆகவே, 

துகள் 0-ஐ அடைந்ததும் அதன் முடுக்கம் மறைந்து விடுகிறது; 
ஆனால் அதன்வேகம் உச்சமடைகிறது. அதன் பின்னர் துகள் 

-இந்த வேகத்துடனும், 0-ஐ தேக்கிய எதிர் முடுக்கத்துடனும் 

0.41 திசையில் நகருவதால் அதன் வேகம் குறைந்து கொண்டே 

யிருக்கும். துகள் .41-ஐ அடைந்ததும் அதன் வேகம் மறைந்து 

விடுகிறது. ஆனால் அது 0-விலிருந்து மிக அதிக தூரத்திலிருப் 
பதால் அதன் 0-ஐ நோக்கிய முடுக்கம் ௨ச்சமடைகிறது, 

இவ்வுச்ச முடுக்கத்துடன் துகளானது இலிருந்து புறப்பட்டு 

410-ஐ நோக்கி நகரும். துகள் மீண்டும் 0-ஐ அடையும்போது 

அதன் முடுக்கம் பூச்சியமாகி, வேகம் உச்சமடைகிறது. 

இவ்வுச்ச வேகத்துடன் 0-விலிருந்து 04 திசையில் துகள் நகரும் 

போது அதன் இயக்கத்திற்கெதிரான 0-ஐ தோக்கிய எதிர் 

முடுக்கம் செயல்படுவதால் அதன் வேகம் குறைந்து கொண்டே 

யிருக்கும், துகள் .4-யை மீண்டும் அடையும்போது அதன் 

வேகம் மறைந்து 0-ஐ நோக்கிய முடுக்கம் உச்ச நிலை பெறுகிறது. 

இவ்வுச்ச முடுக்கத்துடன் துகள் மீண்டும் குன் இயக்கத்தை 

முன்போலவே தொடரும் இவ்வாறு துகளானது A- SG 

41க்குமிடையே அலைவு இயக்கத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும். 

துகள் -யிலிருந்து புறப்பட்டு 4'ஐ அடைவது ஓர் அதிர்வு. 

எனப்படும். ,4-யிலிருந்து புறப்பட்டு 9 வழியே 4'ஐ அடைந்து , 

பின் அதே பாதையில் 0 வழியே திரும்பி மீண்டும் 4'ஐ 

அடைவது ஒர் அலைவு (௦901118110) என்று சொல்லப்படுகிறது. 

ஆகவே, துகளின் ஓர் அலைவுக் காலமே காலவட்டமாகிறது. 

ஒரு வினாடி நேரத்தில் துகள் செய்கின்ற அலைவுகளின்
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எண்ணிக்கையே அலைவெண் (£6002009) எனப்படும். கால 

வட்டம் au, ஆகையால் அலைவெண் ve ஆகும். 
Np 2r 

STNG LOD Goud (Epoch and Phase) 

மேற்கண்ட சாமானிய சீரிசை இயக்கச் சமன்பாடு 
வருவிக்கும்போது துகளானது 4 என்னும் நிலையிலிருந்து புறப் 
படுவதாகக் கொள்ளப்பட்டது, அதன் இயக்க காலமும் அதே 
நிலையிலிருந்து அளவிடப்பட்டன. மாறாக, துகளானது எல்லை 
நிலை 4-யிலிருந்து புறப்பட்டு 11 நேரத்திற்குப் பின்னர் காலம் 

அளவிடப்படத் தொடங்குவதாகக் கொள்வோம். எனவே, 

4! நேரத்தில் துகள் எல்லை நிலை 4-யில் இருந்திருக்கும், ஆனால் 

கீ-யில் துகளின் வேகம் பூச்சியமாகும். 0-விலிருந்து அதன் 

தூரம் ற - ஏ ஆகும். 

ஆகவே 0087 = = gia tk Gi 

என்ற தொகையீட்டுச் சமன்பாட்டில் ௩ ஏ, 1/௨. [4 என்று 

பிரதியிட, 

யா 8 டா 
cos a = Sut + Cy 

அல்லது) டே - குர ம் என்று காணலாம். 
x 

. cosm! rs = (Vet t fp t}) 

x aa i 
y= FS Wet t+ va 

அல்லது, 3 - 8008 (7 Nut) 

Vill = ¢ என்று கொள்வோமாயின் , 

N= @COS (Np t+) (4) 

என்ற “*தூர-நேரச் சமன்பாட்டை??ப் பெறுகிறோம். இங்கு 
€ = Nal என்னும் கணியம் தொடக்கக் காலத்தைச் சார்ந் 
திருப்பதால் *₹காலகட்டம்2? (1ற௦ஞ்) என்றழைக்கப்படுகிறது. 

; சாமானிய சீரிசை இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகள் ஒரு 
எல்லை நிலையை நேர்த்திசையில் தாண்டியபின் கடந்துள்ள
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கால அளவு அவ்வியக்கத்தின் ₹₹கலை2? ௫1999) என்றழைக்கப் 
படுகிறது. 

துகளானது % நேரத்தில் எல்லை நிலையிலிருப்பதாகக் 
கொள்க. எனவே, சமன்பாடு (4)இல் ந ஈச, ர என்று 
பிரதியிட, 

a= acos (Vit + €) 

அல்லது, / 4-0 

€ 

@NG, b= — எர 3 3 idl 

என்று காணலாம். எனவே / நேரத்தின்போது இயக்கத்தின் 

கலை என்பது எல்லை நிலையைத் தாண்டியபின் ஆகும்தேரம் 
௫ 7-4 ற ஆகும். 

க. 

நேரத்தின்போது கலை -॥-- (=) 
Np 

€ re ட 
Ve 

வதா te 

Ne 

குறிப்பு: ஒரே காலவட்டத்தையுடைய இரு சாமானிய 
சீரிசை இயக்கங்களை 

ஷ் 200 (0 4 சி; 
ஜூ a, 00S (Vp t + e,) 

ஆகிய சமன்பாடுகளின் மூலம் குறிப்பிடலாம், இவ்விரு இயக்கங் 

களின் / நேரத்திய கலைகள் முறையே 

21 டவ ; eee es 

Np Np 

இவ்விரு கலைகளின் வித்தியாசம் 

  

Npttés af pt + 

a 

81-89 = 

29
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ஆகும். ஆகவே, ஈட 4 உஉளனில் இரு இயக்கங்களும் ஒரே கலை 

யுடனிருப்பதாகவும், €, —- ey ௪ எனில் இரண்டும் எதிர்க்கலை 

களுடனிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகின்றன. 

இரு சாமானிய சீரிசை இயக்கங்களின் தொகுப்பு (Composition of 

two simple Harmonic Motions) 

ஒரே நேர்கோட்டின்மீது ஒரே கால வட்டத்துடன் ௭; 6, 
ஆகிய வெவ்வேறு வீச்சுக்களாக் கொண்ட இரு- சாமானிய 
சீரிசை இயக்கங்களக் கருதுக, இவ்விரு இயக்கங்களின் கால 
கட்டங்கள் முறையே பூ, ட என்று கொண்டால் அவற்றின் 
சமன்பாடுகளை முறையே 

Hy = 0, 005 (et + e1)s 
Ny = dg COS ON nt + €2) 

என்று குறிப்பிடலாம். 5, %, என்பன / நேரத்தில் இவ்விரு 
இயக்கங்களிலும் ஏற்பட்டுள்ள இடப் பெயர்ச்சிகளாகும், இப் 

பொழுது இவ்விரு சாமானிய சீரிசை இயக்கங்களும் ஒன்றாக 
இணைந்து ஒரே சாமானிய சீரிசை இயக்கமாக இயங்குவதாகக் 
கொள்வோம். இவ்வாறு இணையப் பெற்ற வி&ரவு இயக்கத்தின் 
! நாத்திய இடப்பெயர்ச்சி உ எனில், 

X =X, + X 

= Ay COS (Ny t+ €1) +, 008 (Ny E+ eq) 

= a (cos J, tcose,—Sin,/, t sin €,) 

+a? (cos Nyt S08 €g—sin Vial sin €,) 

= (@, COS ey + dy C08 €,) COs J, t—(a, sin ¢, +a, Sin €,) 
sin Vat 

இப்பொழுது, ௭; 0088) ௩௬0083 4008 உ, 

4, Side, + a, Sine, = A sine 
என்று கொள்வோமானால், 

x = Acose cos\/,t + 8612௪. எமக 

- Acos (Vy t + €) 

ஆகும். இச்சமன்பாடு 4-யை வீச்சாகவும், தரப்பட்டுள்ள இரு 
சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தின் காலவட்டத்தையே காலவட்ட 

மாகவும் கொண்ட ஒரு சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தைக் 
குறிக்கும்,
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விளைவுச் சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தின் வீச்சு 

4440௦06574 (கண்டு? 
= NV (a; cos €, + a2 cos €,)*+(4, sin €, + Gy sin e,)* 
= J (a, + a," + 2a, a, cos (e1—€,) 

Asine a, sine, +a, sine, 5 —— - ee 1-6 
AcOSe 4 COS €, +a" Cos e, oe 

  

  

Gugib, tane = 
  

ஆகவே, விளைவு இயக்கத்தின் வீச்சு 4 ஆனது தரப்பட்டுள்ள 
இரு இயக்கங்களின் வீச்சுக்களாகிய ௭, , a, ஆகியவற்றை அடுத் 
துள்ள பக்கங்களாகவும், இரு இயக்கங்களின் காலகட்ட 
வித்தியாசமாகிய (௦;--£)ஐ இரு அடுத்துள்ள பக்கங்களுக் 
கிடையேயுள்ள கோணமாகவும் கொண்டு வரையப்படும் இணை 
கரத்தின் மூலைவிட்டமாகும், ஆகவே, ஒரே நேர்கோட்டின்மீது 
ஒரே காலவட்டத்துடன் இயங்கும் இரு சாமானிய சீரிசை 
இயக்கத்தின் விகாவு அதே நேர்கோட்டின்மீது அதே கால 
வட்டத்துடன் இயங்கும் மற்றொரு சாமானிய சீரிசை இயக்கம் 
என்று காண்கிறோம். 

இயற்கையில் இத்தகைய சாமானிய சீரிசை இயக்கத் 

தொகுப்புகள் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றன என்பதற்கு Srp corm 

கள் பல காட்ட முடியும். காற்று மண்டலத்திலுள்ள ஒலி அலை 

கள் செல்லும்போது காற்று மண்டலத் துகள்கள் சாமானிய 
சீரிசை இயக்கத்தில் இயங்குகின்றன. எனவே, ஒரே திசையில் 
காற்று மண்டலத்தினுள் செல்லுகின்ற இரு ஒலி அலைகள் காற்று 
மண்டலத் துகள்களை ஒரே காலவட்டமுடைய இரு சாமானிய 
சீரிசை இயக்கங்களுடன் இயங்கச் செய்யுமனில் இவ்விரு 
இயக்கங்களும் அதே காலவட்டமுடைய மற்றொரு சாமானிய 
சீரிசை இயக்கமாக இணைந்து செயல்படுமாகையால், காற்று 

மண்டலத் துகள்கள் இருவகை இயக்கங்களுடன் செயல்படாது 
அவற்றின் விளவு இயக்கமெனும் ஒரே இயக்கத்துடன் செயல் 
பட்டு இரு ஒலிகளும் இணைந்து விசாவு ஒலியாக வெளிப்பட 
வகை செய்கின்றன. 

சூரியன், சந்திரன் ஆகியவற்றின் ஈர்ப்புச் சக்திகளின் 

விளைவாகக் கடலில் அலைகள் ஏற்படுகின்றன என்பது யாவரும் 
அறிந்த உண்மையாகும். சூரியனின் ஈர்ப்புச் சக்தியின் காரண 

மாகக் கடலின் மேற்பரப்பில் நிலைக்குத்துக் கோட்டில் ஓவ்வொரு 
அலையும் சாமானிய சீரிசை இயக்கத்துடன் மேலும் கீழுமாக 
நகர்ந்து கொண்டிருக்கும். இவ்வாறு சூரிய, சந்திர சர்ப்புச்
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சக்திகளின் விளைவாக ஏற்படுகின்ற ஏறத்தாழ சமகால வட்டங் 
களுடன் கூடிய இரு சாமானிய சரிசை இயக்கங்களின் விளைவு 
இபக்கத்துடன் மேலும் கீழுமாக எழும்பித் தாழ்ந்து வீசுகின்ற 
அலைகளையே தாம் கடலில் காண்கி6ரம், 

இரு செங்குத்துக் கோடுகளின் மீதுள்ள சமகாலவட்ட சா, சீ, 
இயக்கங்களின் தொகுப்பு 

இரு செங்குத்துத் திசைகளில் சமகால வட்டத்துடன் ௨, 
ஆகிய வீச்சுக்களைக் கொண்டு இயங்குகின்ற இரு சாமானிய 
சீரிசை இயக்கங்களைக் கரூதுக. இரு செங்குத்துத் திசைகளையும் 
மூறையே 2, 1 அச்சுக்களாகக் கொள்க. 

1! நேரத்தில் இத்திசைகளிலேற்படுகின்ற இடப்பெயர்ச்சிகளை 
முறையே 

x acos(y pt), we sai (1) 

y= boos (Vp¢s 6) we ci (2) 
என்று கொள்ளலாம். 

, 

(1) இலிருந்து, 006-725 ~, sin வ்யூ 1 என்று a ர் a 
காணலாம், 

(2) இலிருந்து = cos(vytite) 

= COS / ytcose — sin /ptsine 

  

அல்லது, (= ~ = cos « | = (1- =) sint 

. நு” 2 xy x? et 3 அலலைது, உ ap OS © + > cos? « 4 Zr sin’ « =sin"e 

xe 2 xy 2 அதாவது, a= ன cose + pr =sin® e (8)
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இதுவே, தரப்பட்டுள்ள இரு சாமானிய சீரிசை இயக்கங்களின் 
விளைவு இயக்கப் பாதையைக் குறிப்பிடுகின்ற சமன்பாடு ஆகும். 

@muy 1. a= bye = a cone eucrur® (3) x*+y*=a"* 

என்னும் வட்டமாகும், ஆகவே இரு செங்குத்துத் திசை 

சாமானிய சீரிசை இயக்கங்ககாக் கொண்ட ஒரு துகள் ஒரு 
வட்டப் பாதையில் நகர வேண்டுமாயின் அவ்விரு சா, சீ. 

இயக்கங்களின் விச்சுகள் சமமாகயிருப்பதோடு அவற்றின் கலை 
களின் வித்தியாசம் ஒரு நேர் கோணமாகயிருக்க வேண்டும். 

குறிப்பு 2. ₹ - 0 எனில் சமன்பாடு (8) - -- என்னும் 
ம் 

ேர்கோடாக மாறும் 6 = ஈ எனில், விளைவு இயக்கப் பாதை 
x Yo. we fe . 

யானது --- - 5 என்னும் தேர்கோடாகும். 

ஹுக்-இன் விதி (18௦06 ௨௭ 

மீளியல்புடைய கயிறு அல்லது வில் நீட்சிபெறும்பே। து அக் 

கயிறு அல்லது வில்லிலுள்ள இழுவிசையானது ஒரு அலகு இயல் 

பான நீளத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள நீட்சி வீதத்திற்கு விகித சமத்தி 
லிருக்கும். என்பது விகிதசம மாறிலியெனில், 

நீட்சி 

இழுவிசை "இயல்பான நீளம் 

ஆகும். அதாவது, ஈ எனும் இயல்பான நீளமுடைய ஒரு கயிறு, 

அவ்வியல்பான நீளத்திற்கு?மல் / நீளத்திற்கு நீட்சி பெற்றால், 
I க 

அக்கயிற்றில் செயல்படும் இழுவிசை 7 - a “ர ஆகும். 

இவ்விகித சமமாறிலியாகிய % என்பது மீளியல் குணகம் 
(700 010116 ௦7 6188110119) எனப்படும், 

கிடைத்தள வில்லின்மூலம் சாமானிய சீரிசை இயக்கம் (5. 184. 14. 
by a horizontal spring)
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ஒரு கிடைக்கோட்டின் மேல் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மீளியல் 

புடைய வில்லின் ஒரு முனை அக்கோட்டிலுள்ள 0 என்னும் நிலை 
யான புள்ளியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. 0.1 - / என்பது 

வில்லின் இயல்பான நீளம், வில்லின் மறுமுனை 4-யில் ர 
பொருண்மையுள்ள துகள் ஓன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இத் 
துகளானது 04 திசையில் சிறிது நகர்த்தப்பட்டு விடப்படுகிறது. 

இப்பொழுது துகளானது சாமானிய சீரிசை இயக்கத்துடன் 

நகருமென்று காண்போம். 

துகள் 4-யிலிருக்கும்போது ஓய்வு நிஸையிலிருக்கும், 04 
திசையில் அது 2 என்னும் நிலக்கு நகர்த்தப்பட்டு விடப்படுவ 

தாகக் கொள்வோம். 42: ந எனில், துகள் சஃயிலிருக்கும் 

போது வில்லின் இழுவிசை 7 - 9 = ஆகும். (௩ என்பது 

மீளியல் குணகம்), இவ்விழுவிசை 4-யை நோக்கிச் செயல்படும். 

d°x 42 - 2 ஆதலின் , 42 திசையில் துகளின் முடுக்கம் 2 ஆகும்: 

83% x 
ஆகவே, aap =a > 

என்பது துகளின் இயக்கச் சமன்பாடு ஆகும். 

d’x a 
அதாவது, 2 

2. 

24 ப எனில், அகளின் இளக்கச் எனன்மாு 22௮ ௮௨ உ௫ி 
a dt 

ஆகும். இது ஒரு சாமானிய சீரிசை இயக்கச் சமன்பாடு ஆகும். 

ஆகவே, துகளானது 4-ஐ அலைவு மையமாகக் கொண்டு 

ral காலவட்டத்துடன் சாமானிய சீரிசை 

இயக்கத்துடன் நகருமென்று காணலாம். 

துகளானது 4-யிலிருந்து 8 என்னும் நிலைவரை இழுக்கப் 
பட்டுப்பின் விடப்பட்டால், அது 4 வழியே மறுபுறம் 42' - 48 
என்னும் தூரத்திலுள்ள 2' என்னும். புள்ளிவரை சென்றுபின் 
மறுபடியும் 4 வழியே 8-ஐ அடையும். இவ்வாறு துகளானது
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A-9 3)%a] muwurseatd AB = AB’ வீச்சாகவும் கொண்டு 

சாமானிய சீரிசை இயக்கத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும், 

குறிப்பு; மேற்கண்ட பரிசோதனையில் வில்லுக்குப் பதிலாக 

ஓரு மீளியல்புடைய கயிறு பயன்படுத்துவதாகக் கொள்க. 
£-யிலிருந்து விடப்படும் கயிறு 4 வரை இழுவிசையினாலுண்டா 
கும் முடுக்கத்துடன் நகரும். &-ஐ அடைந்ததும், தான் 

பெற்றுள்ள வேகத்தைச் சீர்வேகமாகக் கொண்டு 0 வழியே 
அதே நேர்கோட்டில் மறுபுறம் 04' -: 04 என்னும் தூரத்தி 
லுள்ள 4' என்னும் புள்ளிவரை சென்று பின் கயிற்றின் இழு 
விசையின் காரணமாக ஏற்படுகின்ற எதிர் முடுக்கத்திற்குள்ளாகி 

௦2-02 என்னும் தூரத்திலுள்ள 8' என்னும் புள்ளிவரை 

செல்லும், பின்னர்; இதுபோல் ,8'இலிருந்து கயிற்றின் இழு 
விசையினாலுண்டாகும் முடுக்கத்துடன் 4' வரை வந்து, பின் 
4'இலிருந்து 4 வரை சீரான வேகத்துடன் நகர்ந்து, பின் 

4-யிலிருந்து கயிற்றின் இழுவிசையினாலுண்டாகும் எதிர் 

முடுக்கத்திற்குள்ளாகி மீண்டும் 8-ஐ அடையும். ஆகவே, 

துகளானது 8, 4 ஆகிய நிலைகளுக்கிடையேயும், £', 4' ஆகிய 

நிலைகளுக்கிடையேயும் சாமானிய சீரிசை இயக்கத்துடன் 

நகரும், A, A ஆகிய நிலைகளுக்கிடையே துகளானது சீரான 

வேகத்துடன் நகரும். 

ஆகவே, மீளியல்புடைய வில் பயன்படுத்தப்பட்டால் 

இயக்கம் முழுமையும் சாமானிய சீரிசையாகயிருக்கு மென்பதை 

யும், வில்லுக்குப் பதிலாக மீளியல்புடைய கயிறு பயன்படுத்தப் 

பட்டால் இயக்கத்தின் ஒரு பகுதி மட்டுமே சாமானிய சீரிசை 

யாகயிருக்குமென்பதையும் கவனத்திலிருத்திக் கொள்க. 

நிலைக்குத்தாகத் தொங்கும் வில்லின்மூலம் சாமானிய சீரிசை 

இயக்கம் 

ஒரு நிலையான புள்ளியுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு வில்லின் 

மூலம் m பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் தொங்கவிடப்பட்டுள் 

ளது. துகளானது சிறிய தூரம் நிலைக்குத்தாகக் கீழே இழுத்து 
விடப்பட்டால் சாமானிய சீரிசையுடனியங்மகுனெறு காணல். 

AB என்பது % என்னும் இயல்பான நீளம் கொண்ட ஒரு 

வில். இதன் ஒருமுனை 4 என்னும் நிலையான புள்ளியுடன் 

இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மறுமுனை 8-யில் m பொருண்மை 

யுள்ள ஒரு துகள் இணைக்கப்பட்டுத் தொங்கவிடப்பட்டுள்ள து. 

துகளின் எடை காரணமாக வில் நீட்சி பெற்று 40 என்னும்
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நீளத்தைப் பெறுகிறது. இந்த நீளம் 40 - /என்க. 

இப்பொழுது துகளானது 0-வில் சமநிலையிலிருக்கும்: 

இப்பொழுது துகளானது 0 என்னும் நிலையிலிருந்து 

2 என்னும் நிலைவரை நிலைக்குத்தாகக் கீழே இழுக்கப் 

பட்டு விடப்படுகிறது. இவ்வாறு கீழ் நோக்கி 

இழுக்கப்பட்ட தூரம் 02 - என்க. 

A 

0-வில் துகள் சமநிலையிலிருப்பதால் வில்லின் 
| இழுவிசை 7'ஆனது துகளின் எடை 1!2-ஐத் தாங்கிக் 

B கொள்கிறது. 

T = mg ae as (1)   ம் ஆனால், ஹாக்கின் விதிப்படி, 4 மீளியல் குணக 

ட். மெனில், 

  ய! ழி, ait வந் (5 ) ட a (8) 

i ன 
க ( 7-7 ; 

uit 108 “A I = mg ms si (8) 

துகளானது 7-யிலிருக்கும்போது வில்லின் மேல் நோக்கிய இழு 
விசை 7) என்க, துகளின் எடை ரச நிலைக்குத்தாக மேல் 
நோக்கிச் செயல்படும். ஆகவே, துகளின் மீது செயல்படும் 

மேல்நோக்கிய விரவு விசை 7, -- 112 ஆகும். 0-விலிருந்து 
2-யின் தூரம் : ஆனது கீழ்நோக்கி அதிகரிப்பதால் துகளின் 

  

  

2 

கீழ்நோக்கிய முடுக்கம் ட் ஆகும். எனவே, _2-யில் துகளின் 

மேல் நோக்கிய முடுக்கம் 4" ஆகும். 

வட திர டக. 
d? x 

அல்லது) ட ள் எ த Ti. 

BP 
i T = de | — Que 7, ca 

ad of x) ட I, 

lo
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் d—1,) +x 

% 

7 x 
as | ") A= 

I, € ls 

=A 

  [| 

= mg +a. i (8) இலிருந்த. 

    

உடு = CF =mg—(m க தன 

ar * i) 
x =— Az 

4 4 a 

BOOBs ள் “ரம்” 

a . ax 
inf, = TOMS Ge = 

இது ஒரு சாமாளிய சீரியக்கச் சமன்பாடு ஆகும். எனவே, 

துகளானது அதன் சம நிலைப்புள்ளியாகிய 0-ஐ அலைவு மைய 

மாகக் கொண்டு சாமானிய சீரிசையுடன் இயங்கும். அதன் 

: ட இ 2a ml. 
அதன் காலவட்டம் - Fo = 27 படம் 

த a 

குறிப்பு. மீளியல்புடைய வில்லுக்குப் பதிலாக மீளியல் 

புடைய கயிறு பயன்படுத்தப்படுமாயின், துகளானது நிலை 

2 வரை மட்டிலுமே சாமானிய சீரிசையாக இயங்கும். 2-க்கும் 

மேலே துகள் செல்லுமாயின் £-க்கு மேலுள்ள இயக்கமானது 

ஈர்ப்பு விசையை எதிர்த்து மேல்நோக்கிச் செல்லும் சாதாரண 

இயக்கமாகவே இருக்கும். ஆனால் துகளானது 0-க்குக் கீடு 

20-ஐவிட அதிகமான தூரத்திற்கு இழுத்து விடப்பட்டால் 

மட்டுமே £-க்கு செல்லுமென்பதைக் கவனிக்கவும். 

மாதிரி 146. சாமானிய சீரிசையில் இயங்குகின் ற ஒரு 

துகளின் மீப்பெருவேகம் 2 அடி/வினாடி $ அதன் காலவட்டம் 

3 வினாடி. இயக்கத்தின் வீச்சைக் காண்க. 
(சென்ன 1968 ஏப்). 

தீர்வு: சா. சீ, இயக்கச் சமன்பாடு 1” - » (௦-0) என்க.
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துகளான்து அலைவு மையத்திலிருக்கும்போது அதன் வேகம் 
மீம்பெரிதா கயிருக்கும். ஆகவே, மீப்பெரு வேகம் 77, எனில், 

Vit = p (a? -- OD = pat. 

MOOV, = 2 ag jad. 
pa = 4 

ம் 4 
அலலது, w= Te 

டமா 2௪ 2௭ a 
காலவடடம 2 ர a Bn 

N 2/௭ * Qs 

ஆனால் காலவட்டம் - 1 வினாடி, 

சாரு a 

ல 1 
GS a a = 5 அடி. 

மாதிரி 147, சாமானிய சீரிசையில் இயங்கிக் கொண்டிருக் 
கும் ஒரு துகள் ஒரு நிமிடத்தில் 100 முழு அலைவுகளைச் செய்து 

முடிக்கிறது. அதன் மீப்பெரு வேகம் 15 அடி/வினாடி. அதன் 
பாதையின் நீளத்தையும், அதிகபட்ச முடுக்கத்தையும் காண்க, 

60 

  

தீர்வு : காலவட்டம் = ஒரு அலைவுக் காலம் ௫ Too = $ 

வினாடி. 

2a RQ 

TU His “= SB ஜி அதாவது வற 3 

ய — 104 
அலலைது; ட. 

3 

அல்லது , றன க 7 

சாமானிய சீரிசை இயக்கச் சமன்பாடு” - ப (2-2) என்சு. 

DSU TOT SI அலைவு மையத்திலிருக்கும்போது வேகம் மீப்பெரி 
தாகயிருக்கும். ஆகவே, x -- O ஆகயிருக்கும்போது v = 15 

அடி/வி. 

  1. Me
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த 9x 158? 
ல் உ 

அனி 8 100 ௭7 

ரச g 
10ஈ “இ 

பாதையின் நீளம் - 8 - =. அடி. 
ரி 

இப்பொழுது 5 = — pX என்ற சமன்பாட்டைக் கருதுக. 
து 

துகளானது எல்லை நிலையில் !; - ம) இருக்கும்போது முடுக்கம் 
மீப்பெரிதாயிருக்கும். 

பூ 

மீப்பெரு முடுக்கம் es 5 04 
at* 

_ 100 x 9 

் 9 தா 

. —507 

அதாவது அலைவு மையத்தை நோக்கிய மீப்பெரு முடுக்கம் 

- 80 ஈ அடி/(வினாடி)”, 

மாதிரி 148. சாமானிய சீரிசை இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு 

துகள் அதன் மீப்பெரு இடப்பெயர்ச்சி நிலையிலிருந்து, பாதி 
வீச்சுக்குச் சமமான இடப்பெயர்ச்சி நிலைக்கு நகருவதற்குக் கால 

வட்டத்தில் ஆறில் ஒரு பங்குக் காலம் தேவைப்படுமென்று 

காட்டுக. 

தீர்வு: துகள் ஓர் எல்லை நிலையிலிருந்து புறப்படுவதாகவும் 

அதன் சா. சி. இயக்கச் சமன்பாடு ¥ = 8008 /ம7 என்றும் 

கொள்க. 

2ஈ 
அதன் கால வட்டம் 7' - a 

அதன் வீச்சு - a. 

a ட ட. ஏ 
பாதி இடப்பெயர்ச்சியின்போது .: - “ஓ ஆகவே, 3 - Zz ஆக 

யிருக்கும்போது நேரம் 7', எனில்,
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3 ஜர் fp Tre 
2 

aay ச் 
Cos ட Ty = d= பயண் 

Vi T, = = 

Ty = படட 
BY) 

ea நட்ட 
=4T 
= § X ermal. 

மாதிரி 149. ஒரு துகள் ஒரு வட்டத்தின் பரிதியின்மீது 
சீரான வேகத்துடன் நகருகிறது. ஒரு நிலையான விட்டத்தின் 
மீது அதன் வீச்சு (11:01௦04100) சாமானிய சீரிசை இயங்கசுமென்று 
காட்டுக, (சென்னை பி, எஸ்ஸி. 1967 செப்) 

தீர்வு: 441 என்பது ௦-ஐ மையமாகவும் -ஜ ஆரையாக 
வும் கொண்ட ஒரு வட்டத்தின் நிலையான விட்டம். 7 என்னும் 
துகள் பரிதியின்மீது சீர்வேகத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருக் 
கிறது. எனவே, மையத்தைப் பொறுத்து அதன் சுழல் 

வேகமும் சீராகயிருக்கும். இச் 
௯ சீர் சுழல்ே தை என்று in ip வகதுணதைல் 

குறிப்பிடுக எனவேவ 
மையத்தை நோக்கிய அதன் 
செங்கோட்டு முடுக்கம் ௨£ஈ 

ஆகும். 

இப்பொழுது / நேரத்தில் 
துகளானது 27 என்னும் நில் 
யிலிருப்பதாகக் கொள்க, 718 
ப 441 வரைக. 014 என்பது 

AA என்ற விட்டத்தின்மீது 
02-யின் வீச்சு ஆகும். 

  

A 
onan bier AOP=§ strane, OM=a cos 0 

ஆகும.



சாமானிய சீரிசை இயக்கம் 461 

PO திசையில் துகளின் செங்கோட்டு முடுக்கம் ம£ர 
ஆகையால் 40 திசையில் அதன் பிரிவு ௨£ச0௦08 ரி ஆகும். 40 

திசையில் துகளின் முடுக்கம் மச 008 ர ஆகும். 

௫, ழ் ல் . . 2 

ஆனால், 044 - உண்ணக், 04 திசையில் முடுக்கம் - 27 ஆகும், 

, ax 
“oe = — w*a cos @ 

- 4 ஓர. (ஏனெனில், % * 8008 9) 

ஆகவே, வீச்சு 0/1/-இன் இயக்கம் சாமானிய சீரிசையாகும். 

அதன் காலவட்டம் 7 ன். ் 
ல 

மாதிரி 150. ஒரு நேர்கோட்டின்மீது ஒரு துகளின் இடப் 

பெயர்ச்சி 
் 

x =acosnt + bsinnt 

என்னும் சமன்பாட்டின்மூலம் குறிப்பிடப்படுகின்றது. அத்துகள் 

சாமானிய சீரிசையுடன் இயங்குகின்றதென்றும், அதன் வீச்சு 

தான அ) அலைவுகாலம் == என்றும் காட்டுக. 
n 

தீர்வு. x = acosant + b sin nt we we CRY 

வகையீடு காணின், 4 = —ansin nt + bn cos nt 

me . ax ij a: 
மீண்டும் வகையீடு காணின், ஆ = — an’ cos nt—bn’ sin nt 

= —7 (acosat + 6 sinnt) 

ற, 

. ax 
= 71” எனில், ap =a — BX. 

இது ஒரு சாமானிய சீரிசை இயக்கச் சமன்பாடு ஆகும். 

2a 2a 
லை 

ன் காலவட்டம் - -_- = 
a Np n
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வீச்சு என்பது துகள் எல்லை நிலையிலிருக்கும் போதுள்ள இடப் 
பெயர்ச்சி ஆகும். ஆனால், துகள் எல்லை நிலையிலிருக்கும்போது 

80 அதன் வேகம் மறைந்துவிடுமாகையால் a ௩ 9 ஆகும். 

--an sin nt + bncosnt = O 

அல்லது, bn cos nt = an sin ut 

ச b அல்லது, tap mf =: — 
a 

. ற் a 
sm at > -~=———— , cosa. —— 

a+b?” Va + 6 
இம் மதிப்புக்களைச் சமன்பாடு (1) இல் பிரதியிட , 

ப a 

கர் (Fl + 6( 7 
= wi a’ at 2 

மாதிரி 151. ஒரு சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தின் கால 
வட்டம் 2ஈ/௦. அதன் தொடக்க இடப் பெயர்ச்சி 2), தொடக்க 

த ப ம் 4 u,* ம . வேகம் ப, எனில் அதன் வீச்சு வ Xo? + at என்று காட்டு. 

தீர்வு. சா, சீ. இயக்கச் சமன்பாடு = acos (Nut +e) 
என்க. 

. , சிர 2 = STOOL 7 = — ஆகையால், § p= a. 
Va ம் 

சா. சீ. இயக்கச் சமன்பாடு 3: - ர 009 (1-2) ஆகும். 
ae Ct) 

. dx : வகையீடு காணின், ட ae sin (atte)... ல (2) 

தொடக்கத்தில் (- 0, 3 எனவே, (1) இலிருந்து 

Xo = ACOS« Le ag (8) 

இதுபோல், தொடக்கத்தில் 7 .. ௦, ௫ - 2௦ எனவே,
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(2) இலிருந்து, ௦ - -- ஏ௰ 4116 

அல்லது, அல்வா wy a sine “al ல (4) 
@ 

(8), (4) ஆகிய சமன்பாடுகளின் வர்க்கங்களைக் கூட்டவும். 

Uo 
a= x7 + ரு 

@ 

  

ee g dona = | x94 By , 
ல் 

மாதிரி 152. ஒரு துகள் 0 என்னும் புள்ளியை அலைவு 
மையமாகக் கொண்டு 7 என்னும் காலவட்டத்துடன் சாமானிய 
சீரிசையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அது 02 - ம என்னும் 
தூரத்திலுள்ள 2 என்னும் புள்ளி வழியே 1* வேகத்துடன் 07 

திசையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. அது £-க்குத் திரும்பு 

- ன் ம {VT \_. 
வதற்கு ஆகும் நேரம் 4 tan- sal என்று நிறுவுக. 

T 

(சென்னை பி.எஸ்ஸி. 1967 ஏப்.) 

தீர்வு; சா. சீ. இ. சமன்பாடு 9” ம (25-25) என்று 
கொள்க. 

லர ர் மாத் ரியர் 

இங்கு % அதிகரிக்கும் திசையும் துகள் நகரும் திசையும் ஒரே 

திசை (07)யாக இருப்பதால், 

டட. Je N@-x = a (1) 
dt 

உ 022 9 எனில், 2 7 தரப்பட்டுள்ளது. 

V= Va Na— 6? 

அல்லது, Sgt ௯ oa ana wes (2) 

va 
dx 

மேலும் (1) இலிருந்து, /@—x = Vp at.
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7-யிலிருந்து எல்லை நிலையை அடையும் வரையுள்ள நேரம் 1 

என்று கொள்க, /-யில் இடப்பெயர்ச்சி 2 - ம் ஆகும் $ எல்லை 
நிலையில் இடப்பெயர்ச்சி :- £॥ ஆகும். ஆகவே, (8)-ஐ 

தொகையீடு செய்யின் , 

ம் 

dx ன் 

[டடம அழகி   

b 

x {4 ம வ் 

அதாவது, டு 0௦05-1 ன் =i pt, 

அதாவது, 00911 4 cos = Neh 

அல்லது) J et, = cos“ 2 

= fan~? (கச) 
ம் 

V 
  

/ 

க 2a —_ 2 
B@Oo T= 2 ஆகையால், 4 உ- = 

வீத T 

ae 3. ty ௬ 801 (=) 

ஈம் 

  

சரம் 
= =, tan=? ( ப 

இதுபோல், எல்லை நிலையிலிருந்து 2க்குத் திரும்புவதற்கும் இதே நேரமாகுமாகையால், துகள் யைக் கடந்தபின் திரும்பவும் 
சக்கு வருவதற்கு ஆகும் நேரம் 

T =2t, “க் 
T 

vr 
ab)" 

மாதிரி 153. தாரத்தின் நேர்விகிதத்தில் ஈர்க்கின்ற இரு மைய விசைகளின் ஈர்ப்புச் சக்திகளின் கீழ் ஒரு துகள் சமநிலை 
யிலுள்ளது. அவ்விரு விசைகளின் சக்தி மாறிலிகள் முறையே 
8) 2. ஆகும், துகளானது அவற்றுள் ஒரு விசையின்
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மையத்தை நோக்கிச் சிறிது தள்ளப்பட்டால் ஒரு சிறு அலைவின் 
2a . ‘6 

- என்று காட்டுக, 
Np + my 

  நேரம்   

தீர்வு: 0, 0' என்பன இரு விசைகளின் மையங்களாகும். 
001 நேர்கோட்டின் மேல் A என்னும் புள்ளியில் துகள் வைக்கப் 
படும்போது சமநிலையில் இருப்பதாகக் கொள்க, துகளின் 

a a 
0” A xP 

படம் 110 

பொருண்மை % என்க. 04- ச, 014-௦21 எனில் 0ஜ 
தோக்கிய ஈர்ப்பு விசை - 183; 0'ஐ நோக்கிய ஈர்ப்பு விசை 
=myp'a,3 துகள் சமநிலையிலிருப்பதால், 

mya = 11! 

அல்லது, ழர - ழ141 ஆகும் ப (1) 

இப்பொழுது துகளானது யிலிருந்து 40 திசையில் 7£ என் 
னும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்க, AP =x 

என்க, 

“. PO =(a—x}, PO' = (a +x) 

0ஜ நோக்கிய ஈர்ப்பு விசை - ஈட (௪2-)) 

Ole நோக்கிய ஈர்ப்பு Moos = my’ (ai +X). 

துகளின் இயக்கச் சமன்பாடு, 

42 = mp (a —x) — mp" (a' + x) 

  

77, ‘dt 

2 

ares OE =p (a—x) — # (a +) 

= (pa— pia) —( pt nx 

(யி (1) இலிருந்து 

5 (மு யு 

இது ஒரு சா. சீ. இ: சமன்பாடு ஆகும். அதன் அலைவு! நேரம் 

2r . 

co all 
30
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மாதிரி 154. 2 -- ௪826) இயல்பான நீளமும், மீளியல்புக் 
குணகம் 4-வுமுடைய ஒரு மீளியல்புடைய கயிற்றின் ஒரு 

முனை ஒரு வழவழப்பான மேசையின் மேல் ஒரு நிலையான 
புள்ளியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இம் முனையிலிருந்து ர 
தூரத்தில் கயிற்றுடன் ர பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் இணைக் 
கப்பட்டுள்ளது. கயிற்றின் மறுமுனை மேசையின் மேலுள்ள £ 
என்னும் புள்ளியுடன் கயிரான து நீட்சி பெறாத நிலையில் சரியாகக் 
கட்டப்பட்டுள்ளது. துகளானது 8 வரை இழுக்கப்பட்டுவிடப் 
பட்டால், இரு நிஸைப்புள்ளிகளுக்குமிடையே 

ஹி (வ் a t- nf b) j= எ னும் அ 2 of G by 5 Sl or 

b(V a + Vb 
ணா னு எனும் தூரத்திற்கு அலைவு இயக்கத்திலிருக்கு 

மென்று காட்டு, 

தீர்வு: 42 என்ற கயிற்றில் 40 - ர என்ற அளவிலுள்ள 
0 என்னும் புள்ளியில் 1; பொருண்மையுள்ள துகள் கட்டப்பட் 
டிருப்பதாகக்் கொள்க, - OB = 6, 

துகளானது 8-க்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டதும் கயிற்றின் 
08 என்னும் பகுதி தொய்ந்துவிடும். எனவே, துகளானது 04 
பகுதிக் கயிற்றின் இழுவிசையினாலுண்டாகும் முடுக்கத்துடன் 
மியிலிருந்து 0ஐ நோக்கி நகரும். £ீயிலிருந்து ட வரை கயிற்றின் 
0 பகுதி தொய்ந்தே யிருக்குமாகையால், ட வரையுள்ள இயக் 
கத்தில் அதன் இழுவிசை எதுவும் செயல்படாது. 

[ நேரத்தில் துகள் 80 வில் P என்னும் நிலையிலிருப்பதாகக் 
கொள்க. 072-% எனில், சயில் செயல்படுகின்ற 0.1 பகுதி 
யின் இழுவிசை 4. — ஆகும். இவ் விழுவிசை 0ஐ நோக்கிச் 
செயல்படும். ஆனால், $ ஆனது 0-விலிருந்து அளவிடப்படுவ 

௨.73 

தால், ஐ நோக்கிய முடுக்கம் 2 ஆகும். 

உ குலக்   

di? | a 

ப d’x a 
அலலது, ஸ் ta (1) 

ஆகவே, இயக்கமானது சாமானிய சீரிசையாகும். 

அதன் காலவட்டம் 7, - 9ஈ oe se Be (2) a am
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இச் சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தின் அலைவு மையம் 0 ; எல்லை 
நில் 58. ஆகையால் சீயிலிருந்து 0 வரை செல்வதற்காகும் 

Comb = 27, = 5, [am 8) 
ve dy (22) 

என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து, துகள் 0-விலிருக்கும்போது 

x= O3 ae of ee = OB= 5b, 

0-வில் வேகம்: ”- ட (ீழ-0)9- டம் 

ws வத் ல் ட்ட 

இப்பொழுது துகள் 0-ஐத் தாண்டி மறுபுறம் செல்லும்போது 

கயிற்றுப்பகுதி 0,4 தொய்த்துவிடுகிறது த; பகுதி 0மீயின் இழு 
விசை இயக்கத்திற் கெதிராயிருக்கும். ஆகவே, அதன் சமன் 

பாட்டை (1) இலிருந்து -ஐ ம் ஆக மாற்றிப் பெறலாம். 

a’x a 

dP ~~ bm 

  

௨௨ 

இது ஒரு சா.சீ.இ. அதன் காலவட்டம் 7; - ர bm | 

துகளானது 0-க்கு அப்பால் 4, என்னும் புள்ளி வரை சென்று 

திரும்புமெனில், 4; வரை செல்வதற்காகும் நேரம் 

வ. ஆ =. bm ம், 
=43T2 உப ஆகு 

ஆகவே, 8-யிலிருந்து A, UOT செல்ல நேரம் - 17 3 73 

| 2 [am =. fom 
2 ie +3 சி 

அவரப் + vb) 
2 2a 

© a+./b, m - தபசு பர 

£-யிலிருந்து புறப்பட்டு மீண்டும் தி-க்கு வர நேரம் 

5 |e (Ja +N 5) af | 

Ul
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=m(Na+r/b) aj 2. 

இப்பொழுது 0-வில் துகளின் வேகம் க், 04,ஐ நோக்கி, 
a 

என்று கண்டோம். 04, - ஈச, எனில், .4;-இல் துகள் ஓய்வுக்கு 

வருவதால், 0-வில் வேகம் ரீட் ௨ ஏடக்குச் சமமாகயிருக்க 
m 

  

வேண்டும், 

Pes AL b= nf ha 
am bm 

. a= a bx bm 
am a 

அ. 
Va 

ட. கீ-யிலிருந்து 4; வரை துகள் செல்லும் தூரம் = b + a, 

. Nb 
அதாவது, துகளின் அலைவுத் தூரம் -5 +b Na 

_ bWat VB 
Na 

மாதிரி 155. 5 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் 
ஓர் இலேசான வில்லின்மூலம் தொங்கவிடப்பட்டபோது வில் 
6 அங்குலம் நீட்சியடைந்திருப்பதாகக் காணப்பட்டது. பொரு 
ளானது சிறிது தூரம் கீழ்நோக்கி இழுத்து விடப்படுகிறது. 

அதன் அலைவு நேரம் = வினாடி என்று காட்டுக. 

(சென்னை பி.எஸ்ஸி. 1967 செப்.) 

தீர்வு: பொருள் தொங்கவிடப்பட்டுச் சமநிலையிலிருக்கும் 
போது, வில்லின் நீட்சி ழ அடி ஆகையால், வில்லின் இயல்பான நீளம் /,, மீளியல்புக் குணகம் என்று கொண்டால், 

வில்லின் இழுவிசை - ), + 
oO
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a 
~ 24, 

ஆகும். ஆனால், சமநிலையில் இவ் விழு விசையானது பொருளின் 
எடை ॥-யைத் தாங்குமாகையால், 7 - mg - 8 ஆகும், 

A 
5g = 2h 

௪, a 

அல்லது , (த்த 10 g. 

i Ft ன் ax a | 
திலைக்குத்து வில்லில் சா, சீ. இ. சமன்பாடு ற அலக் x 

ஆகையால், 

a 

Gr = 40g) x 

= — 2gx 

=—6G64x 

Oo p = 64 yaOR, Jy = 8. 

2a கா ர 
ஃ ga Carb = = = 3 = வினாடி. 

மாதிரி 156. ஒரு கிடைத்தட்டு 8 அங்குல வீச்சுடனும் 

1 வினாடி காலவட்டத்துடனும் ஒரு நிலைக்குத்துக் கோட்டில் 

சாமானிய சீரிசையுடன் இயங்குகிறது. தட்டின்மீது ஓய்வி 

லிருக்கின்ற 2 ராத்தல் எடையுள்ள புத்தகம் அதைவிட்டு 

அகலாது என்று காட்டுக. அலைவின்போது புத்தகத்தின்மீது 

செயல்படும் மீப்பெரு, மீச்சிறு அழுத்தங்களக் காண்க. 

தீர்வு: தட்டு அலைவு மையத்திற்குக் கீழே % அடி தூரத்தி 

விருக்கும்போது புத்தகத்தின் மீதுள்ள அழுத்தம் 8 என்று 
கொள்க. 

ay. 

எனவே, புத்தகத்தின் இயக்கச் சமன்பாடு 2, =2g—R. 

ஆனால் தட்டு சா. சீ, இயக்கத்திலிருப்பதால் அதன் இயக்கச் 

சமன்பாடு 

ge 
dt’ 

= —~—pNre
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ஜி ப்தமஹேோோ 2 (Cg + ax) | ஸா ம (0 

இதுபோல், தட்டு அலைவு மையத்திற்குமேல் % அடி தூரத்தி 
விருக்கும்போது புத்தகத்தின்மீதுள்ள அழுத்தம் 2 எனில், 

ax 
25, =R—%s; at 

DE பனு 
dt’. * 

என்பன இயக்கச் சமன்பாடுகளாகும். 

2 - தே. 200 2 (த ழி வடட. (4) 

புத்தகம் தட்டை விட்டகலாதிருக்க வேண்டுமாயின், 2 px 
ஆகயிருக்க வேண்டும். 

. 2 
இப்பொழுது அலைவு நேரம் ன - 1 ஆகையால், 54௭” 

. B 

WSU - 

மேலும், வீச்சுர- 3 am. = 1 ay. 

தன் மீப்பெரு மதிப்பு உச ஆகையால், ௨2இன் மீப்பெரு மதிப்பு 
௨8 ஆகும், 

அதாவது, இன் மீப்பெரு மதிப்பு - 4௭3 எ 

ஆகவே, ஆனது ஐ௦இன் மீப்பெரு மதிப்பாகிய ஏூஐவிட. 
அதிகமாயிருப்பதால், புத்தகமானது எப்பொழுதும் தட்டிலேயே 
இருக்கும். 

புத்தகம் மிகத் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும்போது அதன் 
மீதுள்ள அழுத்தம் மீப்பெரிதாகவும், மிக உயர்ந்த நிலையில் 

இருக்கும்போது அதன் மீதுள்ள அழுத்தம் மீச்சிறிதாகவும் 

இருக்கும். 

ஃ _ மிப்பெரு அழுத்தம் - 8 (4 ௨௦) - 2 (g + 0°) 
ராத்தலிகள். 

மீச்சிறு அழுத்தம் - 8 (௪-- ௩) - 8 (௪-- ஈ5) 
ராத்தலிகள், 

மாதிரி 157. ஒரு பொருள் ஒரு நீளியல்பற்ற கயிற்றின் ஒரு 
முனையுடன் இணைக்கப்பட்டுத் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. கயிற் 
றின் மறுமுனை ஒரு நிலைக்குத்துக் கோட்டின்மீது 2உவீச்சுடனும், 

வினாடிக்கு ஈ முழு அலைவுகளுடனும் சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தி
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8 
க்ரூஎ 

பாகயிருக்காது என்று காட்டு. 

ஆகயிருந்தால் ஒழிய கயிறானது விறைப்   ஓுள்ளது. Wid 

, 2p 1 
தீர்வு: அலைவு நேரம் - -- 

Av B n 

ந கரம் 

கயிற்றின் மேல்முணை ச வீச்சுடன் சா. சீ. இயக்கத்திலிருப்ப 
தால் பொருளும் அதே வீச்சுடன் சா. சீ, இயக்கத்திலிருக்கும். 

பொருளின்மீது செயல்படும் விசைகள், கீழ்நோக்கிச் 
செயல்படும் அதன் எடை யும், மேல்நோக்கிச் செயல்படும் 
கயிற்றின் இழுவிசை 8-யுமாகும். 

ர நேரத்தில் பொருளானது அதன் அலைவு மையத்திற்குக் 
கீழே 3 தூரத்தில் இருப்பதாகக் கொள்க. 

“. பொருளின் இயக்கச்சமன்பாடு : mx =mg—T 

அல்லது ர் தலாம் ப. ப ய 

ஆனால், பொருளின் சா. சீ. இ. சமன்பாடு ஜ - -- 3 

ஆகும். 
.T=mg+mpx 

= m(g+ 2%) we wee (2) 

இது போல், பொருள் அலைவு மையத்திற்கு மேல் 5: தூரத்தி 
லிருக்கும்போது , 

T — m(g — px) Hee yes (8) 

என்று காணலாம். 

(2), (9) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து, 1 நேரடையாள 
முடனிருக்க வேண்டுமெனில் ௪ ,% ஆகயிருக்க வேண்டு 
மென்று காண்கிறோம். ஆனால் % இன் மீப்பெரு மதிப்பு ர ஆகை 
யால், இயக்க முழுமையும் கயிறு விறைப்பாக யிருக்க வேண்டு 
மாயின் ॥5 pa ஆகயிருக்க வேண்டும். 

  

அதாவது, g> 4r' na 

. a 8 அல்லது, n “ரர
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மாதிரி 158. ஒரு முனை நிலையாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள ஒரு 
மீளியல்புடைய கயிற்றன் மறுமுனையுடன் ஒரு கனமான துகள்: 

இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கயிற்றின் மீளியல் குணகம் துகளின் 
எடைக்குச் சமமாகும். கயிருனது அதன் இயல்பான 
நீளத்தைப் போல் நான்ரு மடங்கு நீளமாகும் வரை கீழே 
இழுக்கப்பட்டு விடப்படுகிறது. கயிற்றின் இயல்பான நீளம் ச 
எனில், துகளானது கயிறு இழுத்துவிடப்படும் போதிருந்த 

நிலையை மீண்டும் a/(£) (Go +208) ேேரத்தில் 
கீ 

அடையுமென்று காட்டுக, 

தீர்வு: 04 என்பது கயிற்றின் இயல்பான நீளம், 

0 என்பது கயிற்றின் ஒரு முனை இணைக்கப்பட்டுள்ள 
5 நிலையான புள்ளி. * பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் 

4 யில் இணைக்கப்பட்டதும் கயிறு £ வரை நீட்சி 
பெறுகிற தென்று கொள்க. ஆகவே, என்பது 

துகளின் சமநிலைப் புள்ளி, இந்நிலையில் கயிற்றின் 
‘ இழுவிசை 7 யானது பொருளின் எடை ரர ஐத் 

தாங்குமாகையால் , 

T = mg. uw OC) 
B ஆனால் ஹூக்கின் விதிப்படி , 

x AB 

> f= ke or 
hd A = Weflurcd குணகம் - ரர ஆகையால்,   

AB 
= es we (2 T = mg 51 (2) 

படம் ||! 

(1), 6) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து, 

AB 
mg = mg: 

AB = 04 - கயிற்றின் இயல்பான நீளம் - ஏ ... (8) 

இப்பொழுது, துகளானது OC = 4,044 4ர என்ற 
அளவில் 0 என்ற புள்ளிவரை இழுத்து விடப்படுகிறது. அதன் 
பின்னர் ( நேரத்தில் பொருளின் நிலை 72 என்றும் BP = x 
என்றும் கொள்க.
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ட. மிவரை கயிற்றின் நீட்சி - 02 48 + BP=a+x. 

இப்பொழுது கயிற்றின் இழுவிசை 7, எனில், 

ry, me A — = mg poe! = (ல 

ட. 8 i ‘ a 

யில் கீழ்நூக விசை - 92-- 1, 

Sips YOSSI = mx 

மயில் துகளின் இயக்கச் சமன்பாடு : 

mx = mg—T, 

771 அணை வல்ல இ 
a 

+) 2 3 ox அல்லது, உட்க க 
g . ன் : 

p= = எனில்) xy mm BN 

இது ஒரு சா. சீ. இ, சமன்பாடு. 

இப்பொழுது சா. சி, இயக்கத்தின் வேகம் -- தூரச் 

சமன்பாடு 

9 எல மட எழவு 
ஆகும். இங்கு அலைவின் வீச்சு = BC = 2a ஆகையால், 

உ 
a 

அதாவது, =— [iN று ( 4a® — x?) wa (9) 

ae ப ௪ dt. 

தொகையீடு காணின், 

2 009 “3 a 
2a a
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தொடக்கத்தில், / - 09% - 2a 0 

“cost = St a Fs 
2a a 

a x 
ப் t= 4 .cos™! {| —— 

எரிக் வ் (2) 

0யிலிருந்து 4 வரை செல்வதற்கு ஆகும் நேரம் /, எனில், 

AWax = -- ரஆகையால், 

i= i+ , test (4) 
ப் 

_ (=a os (6) 

(DQe x=—a என்று பிரதியிட, அயில் துகளின் 
வேகம் 

= “yf கம். 
a 

-- [inv a 

௪ 7 982 (கீழ்முகமாக) 

  

=—WN Bag (Coadmaurs) 

4-ல் கயிற்றின் இழுவிசை மறைந்து விடுமாகையால், 
துகளானது இவ் வேகத்துடன் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தை எதிர்த்து 
மேல் நோக்கி அதன் வேகம் மறையும் வரை செல்லும். 72 

நேரத்தில் அதன் வேகம் மறையுமெனில், 1 - 8 1 ரர என்னும் 

சூத்திரத்திலிருந்து, 

O= வீ 8ag — gt, 

c 2S Coat J 

ச 8 

ஆகவே, டீயிலிருந்து ஏ வரை செல்வதற்கு ஆகும் நேரம் 

Hey 

8 8 g



சாமானிய சீரிசை இயக்கம் 478 

JER) 
es போலிருந்து 4 வரை சென்று மீண்டு (6க்குத் திரும்பி வர 

நேரம் = /* (+ 2 v3 
g 3 

மாதிரி 159. / இயல்பான நீளமுடைய ஒரு மீளியல் 
புடைய கயிற்றின் ஒரு முனை ஒரு நிலையான புள்ளியுடன் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மறுமுனையில் ஒரு கல் கட்டப் 
பட்டுள்ளது. சமநிலையில் கயிற்றை 4, நீளத்திற்கு நீட்டக் 
கூடியதாகக் கல்லின் எடையுள்ளது. 0-வில் ஓய்வு நிலையி 
லிருந்து கல் கீழ போடப்பட்டால் சமநிலைப் புள்ளியிலிருந்து 
N12—F ஆழத்தில் கல் கண நேர ஓய்விலிருக்குமென்று 

காட்டுக, 

தீர்வு: கயிற்றின் இயல்பான நீளம் 0.4 - / என்க. கயிற் 
றின் மீளியல் குணகம் 1 என்றும், சமநிலையில் கயிற்றின் இழு 

விசை 7 என்றும், துகளின் பொருண்மை 7 என்றும் 

கொண்டால் 

த 7 4 p=) 

a 
lr oe (பூ எத ட (1) 

கல் டுவிலிருந்து கீழே போட.ப்பட்டால் அது / ஆழத்திற்கு ஈர்ப்பு 

முடுக்கத்தின்கீழ் விழுகிறது. ஆகவே, கயில் கயிறு தொய்வு 

நீங்கும்போது கல்லின் கீழ்முக வேகம் ,72ர/ ஆகும். A-& GS 

கீழே கல் 8 என்னும் நிலைவரை கயிற்றின் இழுவிசையை 

எதிர்த்துச் சென்று பின் மேலே எழும்புவதாகக் கொள்க. இவ் 

வியக்கத்தில் 7? என்பது 0-க்குக் கீழே % தூரத்தில் கல் கீழ்முக 

மாக இறங்கும்போதுள்ள நிலை என்று கொள்க, 7, என்பது 

இப்போதைய இழுவிசை யெனில், 

உ? 
மியில் கல்லின் இயக்கச் சமன்பாடு : 

mx =mge—Ty
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= mg —-4 (x —/) 

” A 
அல்லது. eee pie நி 

ஓர் ஆல் பெருக்கித் தொகையீடு காணின் , 

(x)? = 2 gx— 00, 6 என்பது 

தொகையீட்டு மாறிலி. 

Age x=l, x = J2gl 2 C=O 

dx \2 a ச ட்ப இப 2 (x — 1)? 
a BS in ) 

dx _o 
துகள் ரியில் கண நேர ஓய்விற்கு வருவதால், ப் 

6 ர ரர A ரு... & O = 2gx in & Di = O. 

a 3 னி 
ஸ் im & 7D — 2gx = O. 

  . 
(1) இலிருந்து, 5 - 2 ட -- ர்

வ 

re 8 (x மை 1)? வை 2270 = [ச] ண 
  

HRV G,  (x—) ?—2x(,—1) = 0 

w—2hx+P=0. 

2 

= L + V1 =F 

=h+ Ji? (எதிரடையாளம் 

ஏற்புடைத்தன்று] 
ல ற்கு 

ல் கணப்பொழுது ஓய்வு நிலைப்புள்ளி சமநிலைப் புள்ளியி 
லிருந்து; -- 1, - VIFF ஆழத்திலிருக்கும்,
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மாதிரி 160. நிலைக்குத்தாகத் தொங்கும் ஒரு மீளியல் 
புடைய கயிற்றின் மமேல் முனை ஒரு நிலையான புள்ளியுடன் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் கீழ் முனையுடன் 1/8) ந 

பொருண்மையுள்ள இரு பொருள்கள் இணைக்கப்பட்டு ஓய்வு 
நிலையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. இப்பொழுது பொருள் 
/ர'கீழே விழுந்துவிடுகிறது. கயிற்றின் இயல்பான நீளம் a; 
ம், 2 என்பன முறையே ர், 41 ஆகிய பொருண்மைகள் கயிற் 
றில் தொங்கவிடப்படும்போது ஏற்படுகின்ற நீட்சிகளாகும். 143 

கீழே விழுந்த பின் ர நேரத்தில் கயிற்றின் மேல் முனையிலிருந்து 

ரீ இன் தூரம் 

a+b-+ccos (vz t என்று காட்டுக. 

(மதுரை பி.எஸ்ஸி. 1970 ஏப்.) 

தீர்வு: 04 - ர என்பது கயிற்றின் இயல்பான 

நீளம். பொருள்கள் 8; 141 ஆகிய இரண்டும் 

தொங்கவிடப்பட்டபோது கயிற்றின் நீளம் 00 எனில் 

00 -ர-டம் -- ஆகும். 

பொருள் ரீ மட்டும் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும் 

போது கயிற்றின் நீளம் 0.8 எனில், 

OB = OA+ AB=a-+b mG. 

அதாவது, 04-௦௨, கீ -ம்,80- ௦ 

ஆகவே, 14 மட்டும் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும்போது A 

நஎன்பது சமநிலைப் புள்ளியாகும். M* ஆனது கீழே 

விழும்போது 8 ஆனது யில் இருப்பதால் தயை 

॥ 

  
மையமாகவும், 80 - ஐ வீச்சாகவும் கொண்டு B 

சா.சீ. இயக்கத்திலிருக்கும். சி 

தியில் ரீ இருக்கும்போது கயிற்றின் இழுவிசை T P 

ஆனது பொருளின் எடை 82ஜஐத் காங்கிக் கொள் 

ளும். 4 என்பது — குணகம் எனில், ம் 

Me=T=ac > படம் 112 
° a ன் 

A= Mee we (BD 

நர! விழுந்தபின் ர நேரத்தில் 18 ஆனது 7 என்னும் நிலையிலிருப்ப 

தாகக் கொள்க, 822 - 5 என்றும், இப்போது கயிற்றின் இழு 

விசை 7, என்றும் கொள்க,
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b+x 

a 

b+x 
  

  
  

a 
= M உல், = Meg 

“5 
யில் இயக்கச் சமன்பாடு : 

Mx = ilg—T, 

  

b 
= Me — Mg ( ல் 

b 

அல்லது, x = x 

= © erafld, x = — px = b 2 டட Bx 

ஆகவே, ரீ இன் இயக்கம் சாமானிய சீரிசையாகும். 

ஆகவே, இவ்வியக்கத்தின் தூர-நேரச் சமன்பாடு 

3 ௩ 8009 / ர ஆகும். 

இங்குஈ- சா, சீ. இ, இன் வீச்சு - ௦. 

அதாவது, 2 - ௦009 J! 

x Gor 5D 0-565 EC M இன் தூரம் - 02 

= OA + AB+ BP 

=a-+b-4ccos (/#-*) 

பயிற்சி 15 

1. ஒரு நேர்கோட்டின் மேலுள்ள 0 என்னும் நிலையான 
புள்ளியை மையமாகக் கொண்டு ஒரு துகள் அத் நேர்கோட்டின் 
மீது சாமானிய சீரிசையுடன் இயங்குகிறது. 0-விலிருந்து 
6 அடி, 8 அடி தூரங்களில் அதன் வேகங்கள் முறையே 10 
அடி/வினாடி, 8 அடி/வினாடி. சா. சீ. இயக்கத்தின் வீச்சு, கால 
வட்டம் ஆகியவற்றைக் காண்க. 

2. ஒரு நேர் கோட்டில் சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தி 
லுள்ள ஒரு துகள் அலைவு மையத்திலிருந்து 14 மீட். தூரத்தி
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லிருந்து புறப்படுகிறது. அதன் மீப்பெரு வேகம் 88 மீட்./வினாடி 
யெனில் காலவட்டத்தைக் காண்க, 

8. ஒரு நேர்கோட்டில் 0 என்னும் புள்ளியை அலைவு 
மையமாகக் கொண்டு சாமானிய சீரிசை இயக்கத்திலிருக்கும் 

ஒரு துகள் 0 விலிருந்து %,, 3, ஆகிய தூரங்களில் முறையே 

9 டி) 1) ஆகிய திசை வேகங்ககப் பெற்றிருக்கிறது, அதன் 
வீச்சு, அலைவு நேரம் ஆகியவற்றைக் காண்க. 

4. ஒரு துகள் 4 செ.மீ, வீச்சுடன் சாமானிய சீரிசை 
இயக்கத்திலுள்ளது. அதன் அலைவு மையத்திலிருந்து 1 செ.மீ. 
தூரத்தில் அதன் முடுக்கம் 8 செ.மீ./வி*. எனில், அலைவு 

மையத்திலிருந்து 2 செ.மீ. தூரத்தில் அதன் வேகத்தைக் 

காண்க. 

5. சாமானிய சீரிசை இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகள் 
அலைவு மையத்திலிருந்து 8 மீட்டர், 5 மீட்டர் தூரங்களில் 

மூறையே 18 மீட்./வி., 5 மீ./வி, ஆகிய வேகங்களைப் பெறு 

கிறது. வீச்சு, அலைவு நேரம் ஆகியவற்றைக் காண்க. 

6, ஒரு துகள் ஈ வினாடி காலவட்டத்துடன் சாமானிய 

சீரிசை இயக்கத்திலுள்ளது. அதன் மீப்பெரு முடுக்கம் 

5 மீட்,/வி*. எனில் அதன் வீச்சு, அலைவு மையத்திலிருந்து 

1 மீட்டர் தூரத்தில் அதன் வேகம் ஆகியவற்றைக் காண்க, 

7. 0ஐஅலைவு மையமாகக் கொண்டு ஒரு துகள் 

சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. 

அதன் வீச்சு 4 மீட்டர்கள் $ துகள் 0-விலிருக்கும்போது அதன் 

வேகம் 24ஈ மிீட்டர்/வினாடி. துகளானது நிமிடத்திற்கு 

190 அலைவுகளைச் செய்து முடிக்குமென்று காட்டுக, 

89. சாமானிய சீரிசை இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகள் 

அலைவுமையத்திலிருந்து 2 செ.மீ. 9 செ.மீ. தூரங்களிலிருக் 

கும்போது முறையே 8 செ.மீ./வி., 4௪. மீ./வி. வேகங்களைப் 

பெற்றிருக்கிறதெனின் அலைவுக் காலம், வீச்சு ஆகியவற்றைக் 

காண்க. 

9. சாமானிய சீரிசை இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகள் அடுத் 

தடுத்த மூன்று வினாடிகளில் அதன் அலைவு மையத்திலிருந்து 
ஓரே திசையில் 1, 8 செ.மீ.) தூரங்களிலிருக்கிறது. அலைவுக் 

an 
ee ர என்று காட்டு. 

cos (3) ங்கள் சி ஸ் 
காலம்
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10. சாமானிய சீரிசை இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகள் ஒரு 

நிமிடத்தில் 100 முழு அதிர்வுகளைச் செய்து முடிக்கிறது. 

அலைவு மையத்தில் அதன் வேகம் 15 மீட்டர்/ வினாடி. அதன் 

பாதையின் நீளம் என்ன? அலைவு மையத்திற்கும், எல்லை 

நிலைக்கும் நடுவிலிருக்கும்போது அதன் வேகம் என்ன ? 

11, ஒரு துகள் ஒரு நேர்கோட்டின் மீது oh கோட்டின் 
மேலுள்ள 0 என்னும் நிலையான புள்ளியிலிருந்து அதன் 

தூரத்தைப் போன்று ட மடங்குக்குச் சமமாகவும் எப்பொழுதும் 

0 ஐ ேோக்கியதுமான முடுக்கத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருக் 
கிறது. 04- 12 செ.மீ, என்ற தூரத்திலுள்ள 4 என்னும் 
புள்ளியிலிருந்து அது 10 செ.மீ./(வி. என்னும் வேகத்துடன் 

புறப்படுகிறது. ௩- 4எனில், அது ஐ அடையும்போது 

அதன் வேகத்தையும், 0 ஐ அடைவதற்கு ஆகும் நேரத்தை 
யும் காண்க. 

12. ஒரு துகள் சா, சீ, இயக்கத்துடன் நகர்ந்து கொண் 

டிருக்கிறது. 1 - 4 ஆகும்போது துகள் அலைவு மையத்திலிருக் 
கிறது; ॥- 8ஆகும்போது அதன் வேகம் 8 /£ மீட்./வி. 

இயக்கத்தின் அலைவுக் காலம் 82 வினாடி யெனில் பாதையின் 

நீளம் a= மீட்டர்கள் என்று காட்டுக, 

19. 16 மீட்டர் வீச்சுடன் சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தி 
லிருக்கும் ஒரு துகள் அலைவு மையத்திலிருந்து 8/9 மீட்டர் 
தாரம் செல்ல 6 வினாடி எடுத்துக் கொள்கிறது. அலைவு 
நேரத்தைக் காண்க. 

14. 18 வினாடி கால வட்டத்துடன் சாமானிய சீரிசை 
இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகள் அலைவு மையத்திலிருந்து 
8 செ.மீ. தூரத்தை 2 வினாடி களில் கடக்கிறது. இயக்கத்தின் 
வீச்சு, மீப்பெரு வேகம், 2 வினாடி இறுதியில் வேகம் ஆகிய 
வற்றைக் காண்க, 

15. ஒரு துகள் 4 மீட்டர் வீச்சுடன் சாமானிய சீரிசை 
இயக்கத்திலிருக்கிறது. மையத்திற்கும், எல்லை நிலைக்கும் 
மத்தியிலிருக்கும்போது அதன் வேகம் 12/9 மிட்./வி, கால 
வட்டமென்ன ? j 

16. சாமானிய சீரிசை இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகளின் 
இடப்பெயர்ச்சி, வேகம், முடுக்கம் முதலியன ஒரு குறிப்பிட்ட
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கணத்தில் முறையே 8செ.மீ., 8 செ.மீ./வி., 8 செ.மீ./வி3 
எனில், துகளின் மீப்பெரு வேகத்தையும், காலவட்டத்தையும் 
காண்க, 

17. ஒரு துகள் ஈ காலவட்டத்டன் சரமானிய சீரிசை 

இயக்கத்திலுள்ளது. -- 1ஆக _யிருக்கும்போது % - 1, 
dx : Ba a ம ‘ . 
a 8 எனில் இயக்கச் சமன்பாட்டைக் காண்க. 

18. அச்சின் மீது நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு 
துகளின் வேகம் ஆனது - மீ (80ஜ-- 8. 7205) என்னும் 
தொடர்பின் மூலம் தரப்படுகிறது. அதன் இயக்கம் ;- 4 ஐ 
மையமாகவும் 20 வீச்சும் கொண்ட ஒரு சா. சீ. இ. என்று 
காட்டுக. 

19. ஒரு துகள் சாமானிய சீரிசையில் இயங்கிக் கொண் 
டிருக்கிறது. 1: 8 வினாடிகளில் அது மையத்தைக் கடந்து 
செல்கிறது. 1 4 வினாடிகளில் அதன் வேகம் 4 மீட்டர்/ 
வினாடி, முழு அலைவு நேரம் 18 வினாடிகளெனில், பாதையின் 

வீச்சு 38 மீட்டர்கள் என்று காட்டுக, 
a 

20. % அச்சின்மீது, நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் 

92-அச்சுத்தூரம் / நேரத்தில் % எனில், பின்வரும் சமன்பாடுகள் 

ஒவ்வொன்றின் மூலம் தரப்படுகின்ற இயக்கம் ஒரு சா,.சீ. இ. 

என்று காட்டுக, 

(i) x = Scos 2t + 12 sin 2t 

(ii) x = Acos Pi+ Bsin Pt. 

(iii) x = 2sin 3t — }cos St + 1. 

21. ஒருதுகள் சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தில் நகர்ந்து 

கொண்டிருக்கிறது. ஒய்விலிருந்து புறப்பட்டபின் முதல் வினாடி 

யில் அது £ தூரத்தையும், அடுத்த வினாடியில் அதே திசையில் 
a ம் தூரத்தையும் அது கடக்கிறது. இயக்கத்தின் fsa — A 

8a —b 
என்று காட்டு. 

  

22. ஒரு நேர்கோட்டில் சாமானிய சீரிசை இயக்கத்துடன் 

நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு துகள் 1 வினாடி அலைவு நேரத்தை 
31
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யும் 2 மீட்டர் வீச்சையும் கொண்டிருக்கிறது. சராசரி நிலயி 

லிருந்து 1 மீட்டர் தூரத்தில் அதன் வேகத்தையும், மீப்பெரு 

முடுக்கத்தையும் காண்க, 

29, சவீச்சும், 7” காலவட்டமும் கொண்ட ஒரு சாமானிய 
Films இயக்கத்தில் அலைவு மையத்திலிருந்து % தூரத்தில் 
வேகம் ? ஆனது. 

vy? T? = 4q? (a? _ x") 

என்னும் தொடர்பின் மூலம் தரப்படுமென்று காட்டுக, 

24. ஒரு துகள் சா, சீ. இயக்கத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக் 

கிறது. இரு நிலைகளில் அதன் வேகங்கள் ௨ என்னு 5, முடுக் 
கங்கள் முறையே KX 8 ஆகும். இவ்விரு நிலைகளுக்குமிடையே 

23 
யுள்ள தூரம் ~~" என்றும், இயக்கத்தின் விச்சு 
rapt ee 

a a 3 

es a பே 84) என் றும் காட்டுக, 

(மதுரை பி, எஸ்ஸி, 1971 செப்,) 

25. ஒரு சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தில் இயக்கக் 
கோட்டிலுள்ள அலைவு மையமில்லாத ஒரு நிலையான புள்ளியி 
லிருந்து ஈ, ம, தோரங்களில் துகளின் வேகங்கள் முறையே 

/, 1)௰ எனில், அளைவு நேரம் ?' என்பது 

uw y? a 

4 2 

௨ 6-9(-௪) (௫) - ab c 

1 1 1 

என்னும் சமன்பாட்டின் மூலம் தரப்படுமென்று காட்டுக, 

26. 048 என்னும் நேர்கோட்டில் சாமானிய சீரிசை 

இயக்கத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு துகள் அலைவு 
மையம் 0 விலிருந்து ஈ, ம் தூரங்களிலுள்ள 4, 8 ஆகிய புள்ளி 
களில் பூச்சிய வேகத்தையும், 48 யின் நடுப்புள்ளியில் ॥ வேகத் 

தையும் கொண்டிருக்கிறது. இயக்கத்தின் காலவட்டம் உட டமி 

என்று காட்டுக. 

22. 11 பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் 0 என்னும் ஒரு 
நில்யான புள்ளியை நோக்கி, அப்புள்ளியிலிருந்து அதன்
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ACSOSUCUTAY mp oiwsigqi Boerup or ஈர்க்கப்படுகிறது. 
தொடக்கத்தில் 0-விலிருந்து 2 தூரத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியி 
லிருந்து ? வேகத்துடன் 0-ஐ நோக்கி வீசப்பட்டால், அலைவின் 

வீச்சு (ச + =} என்று காட்டுக, 
ம 

28, ஒரு துகள் ஒரு நேர்கோட்டில் நகருகிறது. YS 
கோட்டிலுள்ள ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்து % தூரத்தில் 
அதன்வேகம் ற ஆகும், 97” - ஒ-- 98 எனில், 4, 8 மாறிலி 
கள், இயக்கம் ஒரு சா. சீ. இ, என்று காட்டு, 

(சென்னை பி. எஸ்ஸி, 1967 ஏப்,) 

29. சாமானிய சீரிசை இயக்கத்திலிருக்கும் ஒரு துகள் ஒரு 
நிமிடத்தில் 100 முழு அலைவுகளைச் செய்து முடிக்கிறது. அதன் 
மீப்பெரு வேகம் 80 அடி/வினாடி. வீச்சு, மீப்பெரு முடுக்கம் 
ஆகியவற்றைக் காண்க. அலைவு மையத்திற்கும், எல்லை 

நிலைக்கும் நடுவிலிருக்கும்போது அதன் வேகத்தையும் காண்க, 
(சென்னை பி.எஸ்ஸி. 1966 செப்.) 

80. 8 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருள் ஒரு 
இலேசான வில்லில் தொங்கவிடப்பட்டபோது வில்லை 6 அங்குலம் 
நீட்சி அடையச் செய்கிறது. பொருளானது மேலும் 2 அங்குலத் 

திற்குக் கீழே இழுத்து விடப்படுகிறது. அலைவுக் காலத்தையும், 
சமநிலைப் புள்ளியைக் கடக்கும்போது பொருளின் இயக்க 
ஆற்றலையும் காண்க, 

81. ஈ பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் ஏ இயல்பான நீள 
முள்ள ஒரு கயிற்றின் ஒரு முனையில் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. 

துகள் தொங்கும்போ து கமிற்றின் நீஎம் a சுயிற்றின் மீனியல் 

குணகம் காண்க, இப்பொழுது துகள் மேலும் + நீளத்திற்குக் 

கீழே இழுத்துவிடப்படுகிறது. துகளின் இயக்கத்தின் அலைவு 

நேரத்தையும் மீப்பெரு வேகத்தையும் காண்க. 

92, 1 கிராம் பொருண்மையுள்ள ஒரு சிறு பொருள் 2 

என்னும் விசையின்கீழ் ஒரு நேர்கோட்டின்மீது சாமானிய 

சீரிசை இயக்கத்திலிருக்கிறது. இயக்கத்தின்போது பொருளின் 
மீப்பெரு உந்தம் 5 கிராம் செ.மீ./வினாடி ) இன் மீப்பெரு 
வேேலை வீதம் 28 எர்க்குகள்/வினாடி. இயக்கத்தின் வீச்சு, 
அலைவு நேரம் ஆகியவற்றைக் காண்க,
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99, ஒரு துகள் ஒரு நேர்கோட்டின்மீது சா. சீ. இயக்கத் 

திலுள்ளது., அதன் மீப்பெரு வேகம் ர* என்றும் காலவட்ட, 

நேரம் 7 என்றும் தரப்பட்டுள்ளன. அதன் வீச்சு, மீப்பெரு 

முடுக்கம் ஆகியவற்றைக் காண்க, மீப்பெரு முடுக்கப் 

புள்ளிக்கும், மீச்சிறு முடுக்கப் புள்ளிக்கும் நடுவில் துகளின் 

வேகத்தையும் காண்௰. 

94, நீட்டப்படாத நீளம் / உடைய ஒரு இலேசான, 
மீளியல்புடைய கயிறு ஒன்று ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்து 
தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. 8 பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் 

அதன் மறுமுனையில் தொங்கவிடப்பட்டபோது கயிற்றின் நீட்சி 

அ. கயிறு மேலும் -த தூரத்திற்குக் கீழே இழுத்து ஒய்வி 
விருந்து விடப்படுகிறது. இயக்கம் சாமானிய சீரிசையென்று 
நிறுவுக. அதன் அலைவுக் காலம், துகளின் மீப்பெரு வேகம் 
ஆகியவற்றைக் காண்க. 

988. இயல்பான நீளம் £ அடியும், மீளியல் குணகம் 8 ராத். 
எடையுமுள்ள ஓர் இலேசான மீளியல்புள்ள கயிறு ஒரு வழவழப் 
பான மேசையின்மேல் 8 அடி இடைவெளியிலுள்ள கீ 8 
என்னுமிரு புள்ளிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கயிற்றின் 
நடுப்புள்ளிபுடன் lk ராத்தல் பொருண்மையொன்று இணைக்கப் 
பட்டு, 4-யை நோக்கி இழுக்கப்படுகிறது. சியிலிருந்து 1 அடி 

தூரத்திலிருக்கும்போது ஓய்வு நிலையிலிருந்து அத்துகள் விடப் 

படுகிறது. விளைவு இயக்கம் சா. சீ, இ, என்று காட்டுக; 
அலைவு நேரம், மீப்பேரு வேகம் ஆகியவற்றைக் காண்க, 

86. / நீளமுள்ள ஒரு மீளியல்புடைய ஒரு வில் ஹுக்இன் 
விதிக்குட்படுவதாயுள்ளது. அதன் ஒரு முனை ஒரு நிலையான 

புள்ளியுடன் இணைக்கப்பட்டு, மறுமுனையில் ரர பொருண்மை 
யுள்ள பொருள் தொங்கவிடப்பட்டபோது வில் 3 நீளம் நீட்சி 
பெறுகிறது, கயிற்றின் நீட்சி மேலும் : [நீளத்திற்கு நீட்டப்பட்டு, 

அப்பொருளுக்கு ட. 

கிறது. தொடர்ந்து அதன் இயக்கத்தை ஆராய்க. வில்லின் 

மேல்நோக்கிய வேகம் கொடுக்கப்படு 

மீப்பெரு நீட்சி eae of) என்று காட்டுக, 

37. ஒரு முனை நிலையாக வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வில்லின் 
மறுமுனையில் / பொருண்மையொன்று சமநிலையில் தொங்கவிடப் 
பட்டபோது வில் / நீளத்திற்கு நீட்சி பெறுகிறது. இப்
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பொருண்மையானது மேலும் சிறிது தூரத்திற்குக் கீழே இழுத்து 

விடப்பட்டால் அது... 8 ; காலவட்டமுடைய சாமா 

னிய சீரிசை அதிர்வுகளுடன் இயங்குமென்று காட்டு, 

இதுபோல், ஈ, என்னும் மற்றொரு பொருண்மை 1! கால 

வட்டமுடைய சாமானிய சீரிசை அதிர்வுகளுடன் இயங்கினால் 
௩2 m ர வ -) என்று காட்டு, இரு பொருண்மைகளும் வில்லில் 

1 1 

ஒன்றாகத் தொங்கவிடப்பட்டால் அதிர்வுக்காலம் என்னவாக 

இருக்கும் 2 

38. ஓரு கடலில் துறைமுக முனையில் ஒரு நாள் காலை 
2 மணர்க்கு உயர்ந்த அலையின்போது நீரின் ஆழம் 26 அடி ; 
6 மணி 15 நிமிடங்களுக்குப் பின்னர் தாழ்ந்த அலையின்போது 
நீரின் ஆழம் 16 அடி. நீர்மட்டம் சாமானிய சீரிசை இயக்கத் 
துடன் மாறுவதாகக் கருதி, அதே காலை வேளையில் நீரின் ஆழம் 
24 அடியாக இருக்கும்போது நேரம் என்னவென்று காண். 
காலை 5 மணி உ நிமிடங்களின்போது நீர்மட்டம் என்ன 

வேகத்தில் குறைந்து கொண்டிருக்கும் என்று காண்க. 

89. ர வீச்சுடன் சா. சீ, இ. இருக்கும் ஒரு துகளின் மீப் 
பெரு முடுக்கம் ரீ ஆகும், அதன் பாதையில் இரண்டு மாறுகின்ற 
புள்ளிகள் 4 ஈஉ இடைவெளியிலுள்ளன. இப் புள்ளிகளிலுள்ள 

‘ ee . . . 15 af ட 
வேகங்களின் வர்க்கங்களின் கூட்டல் --5-ஐ மிஞ்ச முடியாது 

என்று காட்டுக. 

40. இயல்பான நீளம் ஈயும், மீளியல் குணகம் 7.வுமுடைய 
ஒரு மீளியல்புடைய கயிற்றின் ஒரு முனை ஒரு வழவழப்பான 

கிடைத்தள மேசையின் மீதுள்ள ஒரு நிலையான புள்ளியில் 

கட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் மறுமுனை மேசையின் மேல் கிடக்கும் 
1 எனும் பொருண்மையுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது. கயிற்றின் 
நீட்சி ம ஆகும் வரை துகள் இழுக்கப்பட்டு விடப்படுகிறது. 

அதன் இயக்கம்பற்றி ஆராய்க. ஒரு முழு அலைவின் நேரம் 
2 (= + 3) 772. என்று காட்டு. 

ம் a 

41. இயல்பான நீளம் உயும் மீளியல் குணகம் /-வுமுடைய 

ஒரு மீளியல்புடைய கயிற்றின் ஒரு முனை ஒரு வழவழப்பான 

கிடைத்தள மேசையின் மீதுள்ள ஒரு நிலையான புள்ளியில்
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கட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் மறுமுனை மேசையின் மேல் 
கிடக்கும் ஈ எனும் பொருண்மையுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது. 
இப்பொழுது துகளானது கயிற்றில் கட்டப் அட்டுள்ள முனையி 

விருந்து கயிற்றின் இயல்பான நீளத்தைப்போல் இரு மடங்கு 

நீளத்திற்கு இழுத்து விடப்படுகிறது. ஒரு முழு அலைவின் நேரம் 

ச(ஈ- 8) [me 

என்று காட்டுக. 

42. ஒரு சீரான மீளியல்புடைய கயிற்றின் ஒரு புள்ளியில் 
ஒரு கனமான பெொர்ருள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கயிற்றின் இரு 
முனைகள் ஒரு நிலைக்குத்துக் கோட்டிலுள்ள இரு புள்ளிகளில் 
கட்டப்பட்டுள்ளன. கயிற்றின் மீளியல்புக் குணகம் % $ கயிற் 

றின் இரு பகுதிகளின் நீட்டப்படாத நீளங்களின் இசைச் சராசரி 
் எனில் கயிறு விறைப்பாக இருக்கும்போது ஒரு நிலைக்குத்து 

அலைவின் காலவட்டம் 2௭ nf tt என்று காட்டுக. 

489. ஒரு கயிறு சமநிலையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் 

போது அதன் நீளம் /$ ஒரு வினாடியில் அலையும் அலைவுகளின் 
எண்ணிக்கை ஈ. கயிற்றின் இயல்பான நீளம் (i Za) T 

  

என்று காட்டுக, 

44, m பொருண்மையுள்ள ஒரு பொருளுடன் இரண்டு 
இலேசான கயிறுகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. கயிறுகள் விறைப் 
பாக இருக்குமாறு அவற்றின் முனைகள் நிலையான புள்ளிகளுடன் 
கட்டப்பட்டுள்ளன. கயிறுகள் ஒவ்வொன்றின் மீளியல் குணகம் 
43 இழுவிசை 73, அவற்றின் நீளங்கள் ஈ, ம். கயிறுகளின் 

வழியே பொருளின் ஸ்வ நேரம் 2x | ———_ma8 at 
cee ee Mae றக்க 

  

என்று காட்டுக, 

459. இயல்பான நீளம் ஈயும், மீளியல் குணகம் 2mg-upib 
உடைய ஓர் இலேசான மீளியல்புள்ள கயிற்றின் ஒரு முனை 4 
என்னும் நிலையான புள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ளது $ அதன் மறு 
முனையில் ஈ. பொருண்மையுள்ள பொருளொன்று இணைக்கப் 
பட்டுள்ளது. தொடக்கத்தில் பொருள் -யில் ஓய்வு நிலையில் 
வைக்கப்பட்டுக் கீழே போடப்படுகிறது. இயக்கத்தின்போது 
கயிற்றின் மீப்பெரு நீட்சி 1 ர (1 8) என்றும், பொருள்
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(ஈ2- 12) xf நேரத்திற்குப்பின் மீண்டும் 4-ஐ 
அடையுமென்று காட்டுக. 

46. ஒரு நிலையான புள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ள / நீளமுள்ள 

ஓரு கயிற்றின் மறுமுனையில் ஒரு துகள் இணைக்கபபட்டு, அந்த 
நில்யான புள்ளியிலிருந்து கீழே போடப்படுகிறது. துகள் 
அதன் மிகத் தாழ்ந்த நிலைவலிருக்கும்போது கயிற்றின் நீளம் 

அதன் இயல்பான நீளத்தைப்போல் இரு மடங்கு உள்ளது, 
கயிற்தின் மீளியல் குணகம் துகளின் எடையைப்போல் நான்கு 

மடங்கு என்றும், இயல்பான நீளத்திற்குமேல் நீள்வதற்குக் 

I _₹_ என் 
4g 

கயிறு எடுத்துக் கொண்ட நேநரரம் [= + sin-? Z| 

றும் காட்டுக, 

45. ஒரு வழவழப்பான இலேசான கப்பி ஒரு நிலையான 
புள்ளியிலிருந்து / இயல்பான நீளமும், ஈ£ மீளியல் குணகமும் 

கொண்ட ஒரு கயிற்றின்மூலம் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. கப்பி 
யின் வழியே செல்லும் ஒரு இலேசான நீளியல்பற்ற கயிற்றின் 

முனைகளில் 1.) ஈடி ஆகிய பொருண்மைகள் தொங்குகின்றன, 
£ரீ என்பது 18, 81, ஆகியவற்றின் இசைச் சராசரியெனில், கப்பி 

ளை! 2 ‘ : யானது தொங்கு புள்ளிக்குக் கீழே ॥ ( 1+ a ஆழத்திலுள்ள 

புள்ளியை அலைவு மையமாகக் கொண்டு சா. சீ. இயக்கத்தி 
லிருக்குமென்று காட்டுக, 

48. இயல்பான நீளம் Lin, மீளியல் குணகம் க ம் 

கொண்ட ஒரு கயிற்றின் ஒரு முனையில் 11 பொருண்மையுள்ள 
ஒரு துகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது ; கயிற்றின் மறுமுனை 0 

என்னும் நிலையான புள்ளியில் கட்டப்பட்டுள்ளது. துகளானது 

0-விலிருந்து கீழே போடப்பட்டால், துகளின் மீப்பெரு வேகம் 

NV gl (2+k) என்று காட்டுக, 
(சென்னை பி எஸ்.ஸி. 1968 செப்.) 

49. ஒருகிடைத்தட்டு ஒரு வினாடி அலைவு நேரம் கொண்ட 

சா. சீ. இயக்கத்துடன் நிலைக்குத்தாக நகருகிறது. கட்டின் 

மேல் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்கள் தட்டினின்றும் நீங்காத 
வாறு தட்டு நகரக்கூடிய மீப்பெரு வீச்சைக் காண்க.
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50. ஒரு அடி வீச்சும், ஒரு வினாடி அலைவு நேரமும் 
கொண்ட சா. சீ. இயக்கத்துடன் நிலைக்குத்தாக நகருகின்ற 

ஒரு கிடைத் தட்டின்மேல் ॥ பொருண்மையுள்ள பொருளொன்று 

2 வைக்கப்பட்டுள்ளது. சராசரி நிலையிலிருந்து = அடி உயரத் 

தில் பொருள் தட்டை.விட்டுப் பிரிந்து விடுமென்றும், அதன்பின் 

அது சராசரி நிலைக்குமேல் (75 + =) உயரம்வரை செல்லு 

ன்றும் காட்டுக, 

வளைவரையின் மேல் சாமானிய சீரிசை இயக்கம் 
(S. H. M. on a curve) 

(உ ஒரு நேர்கோட்டின் மீதுள்ள சாமானிய சீரிசை இயக்கம் 
பற்றி நாம் விரிவாக ஆராய்ந்தோம். தேர்கோட்டுச் சாமானிய 
சீரிசை இயக்கத்தைப் போல் வளா கோட்டின் மீதும் சாமானிய 
சீரிசை இயக்கம் நடைபெற முடியும். இத்தமைய வளாகோட்டுச் 

சாமானிய சீரிசை இயக்கம் பற்றி இங்கு ஆராய் வாம். 

A 
4 

Cs 

படம் 113 

4 4 என்னும் வளைவரையின் மீது 7 என்னும் துகள் 
நகர்ந்து கொண்டிருப்பகாகக் கொள்வோம். 0 என்பது அவ் 
வணவரையின் மேலுள்ள ஒரு நிலையான புள்ளி, துகளின் 
தொடுகோட்டு முடுக்கம் 0 என்னும் அந்த நிலையான புள்ளியி 
லிருந்து துகளின் தூரத்திற் கேற்ப மாறுபடுவதாகவும், எப் 
பொழுதும் அந் நிலையான புள்ளியை நோக்கியே செயல்படுவ 
தாகவும் அமைந்துள்ளது. இத்தகைய முடுக்கத்துடன் நகரும் 
அத்துகள் வகாவரையில் 4, 41 என்னும் இரு புள்ளிகளை எல்லை 
நிலைகளாகக் கொண்டு அலைவு இயக்கத்துடன் நகர்ந்து கொண் 
டிருக்கும். துகளின் இத்தகைய இயக்கம் நேர்கோட்டுச் 
சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தைப் போலவே யிருப்பதால் இது 
வும் சாமானிய சீரிசை இயக்கமேயாகும், இதை வககோட்டுச் 
சாமானிய சீரிசை இயக்கமென்று குறிப்பிடலாம். நேநர் 
கோட்டுச் சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தின் எல்லாத் தன்மை 
களையும் வளைகோட்டுச் சாமானிய சீரிசை இயக்கம் பெற்றிருக்கு 
மென்பதை எளிதில் காணலாம்.
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goflupeel (Simple Pendulum) 

ஒரு நிலையான புள்ளியுடன் ஒர் இலேசான நீளியல்பற்ற 

இழையின்மூலம் இணைக்கப்பட்டு ஒரு நிலைக்குத்துத் தளத்தில் 
ஊசலாடிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு கனமான துகளின் அமைப் 
புக்குத் தனியூசலி (௫10016 றரேப்ம1யம) என்று பெயர். அக்கன 
மான துகளுக்கு ஊசற்குண்டு 6௦) என்று பெயர், இத்தனி 

யூசலியானது, அந்த நிலையான புள்ளியை மையமாகவும், 
இழையின் நீளத்தை ஆரையாகவும் கொண்ட நிலைத்தள 
வட்டத்தின் ஒரு வில்லில் ஊசலாடிக் கொண்டிருக்கும். 

0 என்னும் நிலையான புள்ளி 0 
யில் இணைக்கப்பட்ட / நீள மெல் 
லிய இழையின் மறுமுனையில் 
தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் 8 
பொருண்மையுள்ள துகள் 46” 
என்னும் வட்டவில் பாதையில் 
ஊசலாடுகிறது. 06 என்பது 

வழி நிலைகுத்துக் கோடு. 
1 நேரத்தில் 2 என்பது துகளின் 

நிலை யென்றும், நிலைக்குத் 
துடன் 07 யின் சாய்வு 9 ஆரை 

யன் என்றும் கொள்க,     வில் 02 - $ என்க. 

துகளின்மீது செயல்படும் 

விசைகளாவன 2 

0) நிலக்குத்தாகக் கீழ் 
நோக்கிச் செயல்படும் துகளின் 

எடை 2, 

(ii) 209 திசையில் செயல்படும் இழையின் இழுவிசை 7. 

துகளின் தொடுகோட்டு வேகம் ॥ ஆதலின், தொடு கோட்டு 

  

படம் 114 

! 
முடுக்கம் 7 ஆகும், ஆனால், துகள் /ஆரையுள்ள வட்டப் 

பாதையில் நகருவதால், 

d@ 
yol. a 

ஸ்ட. 
“ம்... dt.
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சீரி 
27 திசையில் தொடுகோட்டுவிசை - 1! அ 

ஆனால், ஈர, "ஆகியவற்றின் தொடுகோட்டு வழிக்கூறுகள் 

முறையே 77, திசையில் ஈத 810 ரி -- ம் பூச்சியமுமாகும். 

ஆகவே, 4/ அட் = — mg sin @ 

2 “ரி ; 
அல்லது, 4. ae —gsin §.   

ஊசலியின் வீச்சு மிகச் சிறியதெனக் கொண்டால், ிமிகச் 
சிறியதாகும். ஆகவே, 810 ரி என்பது தோராயமாக சீ-- வுக்குச் 

சமமாகும். 

  

ரரி 
லம் மச =—g.8 

4 மி. g 
YOO» Ta = ர். 

இது ஒரு சாமானிய சீரிசை இயக்கத்தைக் குறிக்கும் சமன்பாடு 

ஆகும். இச்சமன்பாட்டில் = ௪ ழ என்று கொள்வோமானால், 

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை 

என்று எழுதலாம். ஆகவே, துகளானது (ஐ அலைவு மைய 
மாகக் கொண்டு சாமானிய சீரிசை இயக்கத்திலிருக்கும். 

துகளின் அலைவு நேரம் (காலவட்டம்) 
2 cermin 

Bea le 2 By | 
Ni fe ௪ 

குறிப்பு: மேலே கூறப்பட்ட தனியூசலி கொள்கையளவில் 
ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்கதேயாகும் ; ஏனெனில் எடையற்ற இலே 
சான இழை என்பதும், துகள் என்று சொல்லத்தக்க ஊசற் 
குண்டு என்பதும் கொள்கையளவில் ஏற்றுக் கொள்ளலாகுமே 
யொழிய, பயன் முறைக்கு ஒவ்வாததாகும். ஆயினும், தரப் 
பட்டுள்ள ஒர் ஊசலியின் அலைவுக் காலத்தையே அலைவுக்கால 
மாகக் கொண்டு ஊசலாடுகின்ற ஒரு தனி ஊசலிக்கு ₹£இணை 
மாற்றுத் தனி ஊசலி-- (இ, த. ஊ)27, (810ற16 Equivalent 
Pendulum -- 5, ந, 2) என்று பெயர்.
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ofl @ty. ore (Second’s Pendulum) 

அலைவு நேரம் இரண்டு வினாடியாகக் கொண்ட ஒரு தனி 
யூசலிக்கு **வினாடி யூசலி?? யென்று பெயர். 

ஆகவே, ஒரு வினாடி யூசலியில், 2£ J+ = 2. 

of bet “pat 

8 
அல்லது, I= ae 

‘ , 22 
அ- ரா-- விமுறையில்  - 98. 8 அடி/வி*, உ 

ம ப ன் 52. 2 % 
என்று கொள்வோமானால், / - 22 x 22 7x7 = 39. 12 

அடி. 

செ.கி--வி முறையில், உ- 981 செ.மீ./வி*, என்று 

கொள்வோமானால், /- 99. 8 செ.மீ. ஆகும். 

ஒரு வினாடி யூசலி ஒரு நாளில் 48,200 அலைவுகளுடன் 
ஊசலாடும். ஒரு வினாடி யீசலி ஒரு நாளில் சில வினாடிகள் 
அதிகமாகப் பெறுகிறதென்றோ அல்லது இழப்பதாகவோ கூறப் 
படுவதுண்டு. இதன் பொருள் என்ன? ஒரு வினாடி யூசலி 
ஒருநாளில் ஈ வினாடிகள் அதிகமாகப் பெறுகிறதென்று கூறப் 

படின், அது ஒருநாளில் (48200 + +> அலைவுகளுடன் ஊச 

லாடுகிறதென்று பொருள் கொள்ள வேண்டும். எனவே, அவ் 
86, 400 ] 

eo 2 வி a. 

வூசலியின் அலைவு நேரம் 49, 200 கண் னாடிகளாகும் 

இதுபோல், ஒரு வினாடி யூசலி ஒருநாளில் ஈ வினாடிகள் இழப்ப 
ட் n 

தாகக் கூறப்படின், அது ஒரு தாளில் ( 48, 200 — ட் அலைவு 

களுடன் ஊசலாடுகிற தென்றும்; அதன் அலைவு நேரம் 
( 86, 400 

=) வினாடிகள் என்றும் பொருள் கொள்ள 
43, 200 — 

வேண்டும்.
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அலைவு எண்ணின் அதிகரிப்பும், இழப்பும் (கே or loss in 
number of oscillations) 

smupscduier ova og T = 2n V— என்று கண் 
g 

டோம், இச்சூத்திரத்திலிருந்து தனியூசலியின் அலைவு நேரம் 
ஊசலியின் நீளத்தையும், ஈர்ப்பு முடுக்கம் 2-ஜயும் சார்ந்துள்ள 

தென்று காணலாம். 

1 கால இடைவெளியில் ஒரு தனியூசலியினால் செய்து 
முடிக்கப்பெற்ற அலைவுகளின் எண்ணிக்கை ஈ என்று கொள் 
வோம். 7' என்பது ௮தன் அலைவு நேரமெனில், 

nT=t 

ஆகும். இருபுறமும் மட க்கையெடுத்து, வகையீடு செய்யவும். 
மடக்கையெடுப்பின், 102௩ -- 102 7 - logt. 

வகையீடுகாணின், ஆ + a - 0 (என்பது குறிப்பிட்ட 

காலமாதலின் மாறிலி) 

மேலும், 2 இர ம் Vz 
மடக்கையெடுக்கவும் : log T= log 27 + 4 log /— 4 logg 

த் .. oT él 8g யீ ப பமல ஹு வற வு உளி வகையீடு செய்யவும் ன 21 3g 

. or on . 
Oo a = — ஆதலின், 

_ on _ sl 3g 
n 21” Qe 

ல் én og él 
ல் cae SES: _  —— —_—_—- 

அலது, n 2n 21 

வகை (1) சமாருமல் / மட்டும் மாறுமெனில், 8௪ -. O. 

én él 
no OF 

அல்லது, én = — ae 

அதாவது, அலைவு எண் மாறுபாடு - _ a 8} 
2l
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1 அதிகரிக்கப்படும்போது 1 குறையுமென்பதை எதிரடை 
யாளம் காட்டுகிறது. அதாவது, ஊசலியின் நீளம் 87 அளவு 

zn él அதிகமானால், ஊசலியானது Bg அலைவுகண அதிகமாகப் 

பெறுமென்று பொருள். 

ums (ii) /மாராமல் g மட்டும் மாறுமெனில், 8/- 0. 

  

5 _. 28 
ee Rn - 2g 

5 _ Ae 6g 
அல்லது); én = Bg 

ஆகவே, 2 அதிகமாயின் , ஊசலியின் அலைவு எண் அதிக 
மாகுமென்றும், , ச குறையுமாயின், அலைவு எண் குறையுமென் 

றும்காண்க. 

aime (iii) ஊசலியின் இருப்பிட மாற்றத்திற்கேற்ப யில் 
ஏற்படும் மாற்றத்தின் விளைவு : 

(௮) பூமியின் மேற்பரப்பிற்கு வெளியிலுள்ள ஒரு பொரு 

ளின் மீது செயல்படும் பூமியின் ஈர்ப்புச் சக்தியானது பூமியின் 

மையத்திலிருந்து அப்பொருளின் தூரத்தின் வர்க்கத்துடன் 

எதிர்மாறு விகிதத்திலிருக்கும் என்பது நாமறிந்ததே. ஒரு தனி 

யூசலியானது 4 உயரமுள்ள ஒரு மலையுச்சிக்குக் கொண்டு 

செல்லப்படுவதாகக் கொள்க, பூமியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்பு 

முடுக்கம் ர எனில், மலையுச்சியில் ஈர்ப்பு முடுக்கம் ர-ஜவிடக் 

குறைவாகயிருக்கும். ஏனெனில், பூமியின் ஆரை 1 எனில், 

பூமியின் மையத்திலிருந்து மலையுச்சியின் தூரம் (7 -- /) ஆகும் 5 

இது பூமியின் மையத்திலிருந்து பூமியின் மேற்பரப்பின் தூர 

மாகிய ர-ஜவிட அதிகமாதலால் மலையுச்சியில் ஈயின் மதிப்பு 

குறைவாகயிருக்கும். ் 

மலையுச்சியில் ஈர்ப்பு முடுக்கம் (௪ -- 82) என்று கொள்க. 

  

  

இப்பொழுது, ௨ 4 = 4 என்க, 

1 k 
ie — dg)ec = (g — 5g) எமக ௮ 

தக்த ர 
  

+ Ay g 
ம
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அதாவது, a ( h ட 

|| 
e
r
 

—
 

ஷ்
 

உ) 

| 

cx dium BF (ஈருறுப்புப் பரவலின் 
r 

2 
தேற்றப்படி (=) -ம், உயர்படிகளும் புறக்கணிக்கப்பட்டால்) 

6g = 2h 
. ௪ ர 

த 2 gh 
அலலது) dg = et 

ஆனால், Sn = ae OB கையாலும் i ர் ம் 7 5 ஆ லும், £ குறைந்திருப்பதாலும், 
சியில் அலை ன் டம 320 பம் மலையுச்சியில் அலைவு எண் இழப்பு sn Ss => ஆகும். 

(ஆ) ஒரு தனியூசலி 4 ஆழமுள்ள ஒரு சுரங்கத்திற்குள் 
எடுத்துச் செல்லப்படுவதாகக் கொள்வோம். இப்பொழுது, 
பூமியின் மையத்திலிருந்து உசலியின் தூரம் மேற்பரப்பின் தூர 
மாகிய ஐ விடக் குறைவாக யிருக்குமாதலின் ஈர்ப்பு முடுக்கம் 
சயின் மதிப்பு குறைவாகயிருக்கும். ஏனெனில், பூமிக்குள்ளே 
யிருக்கும் ஒரு பொருளின்மீது செயல்படும் ஈர்ப்புச் சக்தியானது 
பூமியின் மையத்திலிருந்து அதன் தூரத்திற்கேற்ப மாறுபடும். 

எனவே, பூமிக்குள் மேற்பரப்பையொட்டி ஈர்ப்பு முடுக்கம் 

8 என்றும், 8 ஆழத்தில் ஈர்ப்பு முடுக்கம் (2-- 82) என்றும் 
கொள்வோம். 

887 ஆகையால், ஏ - provers. (௩ ஒரு மாறிலி) 

“. (g— 6g) (- 8) = 2 (r—d) 
g— og _ r—d 

g r 

og _y_4 
g r 

  

அல்லது, be
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92 மீ 
é 2 ர 

‘ _ gd ag = = 

அலைவு எண் இழப்பு 88 - ட் 

_௩, 28 
2g or 

= 4 கும் 
or கும், 

வகை (14) ச, / ஆகிய இரண்டும் மாறுபடல் 

tara இடைவெளியில் ஒரு தனியூசலியின் அதிர்வுகள் 
(அரையலைவுகள்) 1 என்றும் ஒரு அதிர்வு நேரம் 7 என்றும் 
கொள்க. 

nT =. 

ஆனால் ஒரு அலைவு நேரம் -- 2Qr /t ஆகையால், 
சீ 

ஒரு அதிர்வு நேரம் - ஈ வ 

வூ 78 g 

அல்லது, உ ம உடம். 
இப்பொழுது, 2-யானது ௪, என்றும், / ஆனது! ; என்றும் மாறுவ 

தாகவும், அம்மாற்றங்களுக்கேற்ப அதிர்வு எண் 1 ஆனது n, 

ஆக மாறுகிறதென்றும் கொள்க: 

t 81 n 2 வெல் — 

* T ட் t 

= a 7 “ind je 17, cy l t &i 

வி 7 வ் ் 7 8௩ 

அதாவது, h=n, gh 
g,! 

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து மாறுபட்ட சூழ்நிலைகளில் ஊசிலியின் 

சரியான அதிர்வு எண்களைக் கணக்கிடலாம்,



496 அடிப்படை இயந்திரவியல் 

மாதிரி 161. ஒரு கடிகாரத்தின் ஊசலியின் நீளத்தை 
900: 901 என்று அதிகமாக்குவதால் ஒரு நாளில் கடிகாரம் 

எத்தனை வினாடிகள் இழக்குமென்று காண்க, 

தீர்வு: இங்கு ச மாறவில்லை. 

n= ஒரு நாளில் வினாடிகள் - 24 x 60 x 60 = 86,400-1 
என்க. 

இப்பொழுது, வினாடியூசற் கடிகாரத்தில், 

am வர் 
7 1 

on என்பது அலைவு எண் மாறுபாடு எனில், 

சர்கம் fe 
எ ly 

உ ரர் _ ர 

n ட 
I 900 ச 

- 01 ஆகலின், 
n+ én _ வ் 900 

n 901 

on 900 \4 
ர்வ 1 மை = is அதாவது, + | 901 

_ (901)\-3 
(500) 

  

  
1 1 

( Loe x aaa) (தோராயமாக) 

bn 1 
, no 2x 900 

2 _ட n 

os 2x 900 

_ _ 24 x 60 x 60 
~ 2x 900 

= — 48
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கடிகார ஊசலியின் அதிர்வு எண் இழப்பு - 48 ஆகும், ஆனால் 

வினாடி ஊசற் கடிகாரத்தில் ஒரு அதிர்வு நேரம் ஒரு வினாடி 
ஆதலின், கடி.காரம் ஒரு நாளில் 48 வினாடிகள் இழக்கிறது. 

மாதிரி 162. எர்ப்பு முடுக்கம் 82 அடி/(வினாடி)* ஆகவுள்ள 

ஒர் இடத்தில் ஒரு வினாடியூசலி ஒரு நாளில் 16 வினாடிகளை 
இழக்கிறது. இவ்வூசலியைத் துல்லியமாக மாற்ற (1) அதன் 
நீளத்தில், (11) ஈர்ப்பு முடுக்கத்தில் என்ன மாற்றம் செய்ய 
வேண்டும். 

தீர்வு: துல்லியமான வினாடியூசலின் நீளம் / என்க. 

ஆனால் வினாடி. யூசலியின் நீளம் ரா என்று அறிவோம், 

துல்லியமற்ற ஊசலியின் நீளம் / -- 8! எனில், 

én se 

nal 

என்று கண்டோம். 

இங்கு, 1- வினாடி யூசலியின் ஒரு நாள் அலைவுகள் - 49,200 

ஊசலி ஒரு நாளில் (6 வினாடிககா இழப்பதால், 44 - 8, 

él டத ட ட 
49,200 ஓட. 

we 

  

16¢ 

7 x 49200 “It 

- 0:014 அங். 

= | 

அதாவது, துல்லியமற்ற ஊசலியின் நீளம் 0:014 அங். அதிக 
மாகவுள்ள து. ஆகவே, ஊசலியைத் துல்லியமாக மாற்ற 0:014 
அங். நீளம் குறைக்க வேண்டும். 

(1) அலைவுகள் துல்லியமாகயிருக்கும் இடத்தில் ஈர்ப்பு 
முடுக்கம் ச என்றும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் எர்ப்பு 
முடுக்கம் ச -- ச என்றும் கொள்க. 

g+ dg = 82 

அல்லது, dg = 32 —g. 

92
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on 22 
இப்பொழுது , — © எ என்ற சமன்பாட்டில் பிரதியிடுக. 

த டை] 
49,200 “22 

— 16g - (82—g) 43,200 

(48,200—16) ¢ = 82 x 48,200 
43184 ¢ = 382 x 43,200 

, _ 82x 48 200 
7 43184 

- 82,0118 ayy./09?. 
ஆகவே, யின் மதிப்பு 0.118 அடி/வி* அதிகமாக்க வேண்டும். 

மாதிரி 163. ஒரு மலயின் அடிவாரத்தில் வினாடி அதிர்வு 
களுடன் ஊசலாடுகின்ற ஓர் ஊசலி மலையின் உச்சிக்குக் 
கொண்டு போகப்பட்டபோது ஒரு தாளில் 9 வினாடிகளை இழக் 
கிறது. பூமியின் எடை 4000 மைல்களென்று கொண்டு மலயின் 
ஈர்ப்புச் சக்தியைப் புறக்கணித்துவிட்டு மலையின் உயரத்தைக் 
காலில. 

தீர்வு: ஈ- ஒரு நாளின் வினாடிகள் -25%60::60--86,400 
7-பூமியீன் ஆரை-4000 மைல்கள் -4000:: 5250 அடி. கள் 

34 - இழக்கும் வினுடிகள் - — 9 

் - மலையின் உயரம் (அடிகளில்) 

இம்மதிப்புக்களை $n = — a என்ற சூத்திரத்தில் பிரதி 

யிடவம், 

_ 56,400 5 
4000 x 5250 

_ 9x10<5280 
ட் 218 

மாதிரி 164. of ames 2840 அ. உயர மபுச்சிக்குக் 
ia = கொண்டு செல்லப் ஸ் சு அது ஒர ளில் எத்தகை a 

33st இழக்கும்? wis SAS அது 2 அதிர்வக ர 

Sis 
aoe 

Rh
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இயங்க வேண்டுமெனில் அதன் நீளம் எவ்வளவு குறைக்கப்பட 
வேண்டும் ? 

தீர்வு: dn = — = 4 என்ற சூத்திரத்தைக் கருதுக, 

1 - ஒரு நாளின் வினாடிகள் - 84 % 60% 60 

h = மலையின் உயரம் - 8640 அடி, 

1 எ பூமியின் ஆரை. - 4000);9280 அடி. 

_ 246060): 2640 
1) ee 

4000 x 5280 

= — 10.8 

ஊசலி.ஒரு நாளில் 10.5 வினாடிகள் இழக்கும். 

: én _ dg él 5 ழ் க ல 
இப்பொழுது, ரா ட Or என்னும் பொதுச் . சமன் 

பாட்டைக் கருதுக. 

ஊசலி வினாடி அதிர்வுடன் இயங்க வேண்டுமாயின் அது வினாடி 

௧௯ இழக்கவும் கூடாது $ அதிகமாகப் பெறவும் கூடாது. 

én = 0. 

. of _ oe 
“ “37 = Beg 

] 
அல்லது, Sl = ன் bg. 

BOo, g= 5 (yiuder CupuridpeGuds » ஒரு 

மாறிலி) 

log g = log u — 2 logr 

  

2 
கொகையீடு காணின், “E. =O— er 

இங்கு 6 - h 

. og _ _ 2h 
ee ச = r 

92
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r 

2x 2640 x1 
“ 4000 x 6280 

எஸ ஐட்டரி i 

4000 

i i ச 4 ல ௨.1 
ஆகவே, ஊசலியின் நீளம் இப்போதிருப்பதைப்போல் 7000 

மடங்கு குறைக்க வேண்டும். ் 

மாதிரி 165, ஒரு வினாடி யூசலி 1 அடி/(வினாடி” முடுக்கத் 
துடன் மேல்நோக்கி எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது, அது ஒரு 
மணி நேரத்தில் எத்தனை வினாடிகள் அதிகமாகப் பெறும் ? 

தீர்வு: g = 82 அடி/வி* என்று கொள்க. 

dg = 1 அடி/வி*. (அதிகம்) 
n = ஒரு மணி நேரம் - 60 % 60 வினாடிகள். 

88 - ஒரு மணி நேநரரத்கில் அதிகமாகப் பெறும் 

  

வினாடிகள், 

இம்மதிப்புக்களை on = 3 என்னும் சூத்திரத்தில் பிரதியிடுக. 

nx dg 
An = ஓ xX g 

_ 60 x 60x 1 

~ 2x 32 

-~ 56.27 

ஆகவே, ஊசலியானது ஒரு மணி நேரத்தில் 96 வினாடிகட்கு 
அதிகமாகப் பெறுகிறது. 

மாதிரி 166. ஒரு வினாடி ஊசலி ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் 
4 அளவு அதிக நீளமாயிருந்தது. மறுநாள் நீளத்தைச் சரி 
செய்யும்போது % அளவு நீளம் குறைந்து விட்டது. ஊசலியின் 
சரியான நீளம் 7 எனில் இரு நாட்களிலும் சேர்த்து ஊசலி பெற்ற 

2 

அதிகப்படியான நிமிடங்கள் ல் (தோராயமாக) என்று நிறுவுக.
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தீர்வு: ஊசலியின் சரியான நீளம் / ஆகையால், 

வூ we (1) 

UpSeoprear Barto | - 8 ஆகையால், 

  

  

ஒரு அதிர்வு நேரம்; - ௭ / ts 

T 

= ~— v!i+e 
ச 

ப் . ௪ 1 

eo Canes ig fee 

1 
ae 

= oy ere fs ஜி 
ty ST NV I+« ; | 

அன்றைய தினம் ஊசலி செய்து முடித்த மொத்த அதிர்வுகள் ஈ, 

எனில், 

ny ty = 24 x 60 x 60 

24x 60 x 60 
oe My 7 

1 

= 24 x 60 x 60 x fae 
  

  ~ 24 x 3600 x ( 
i+ 

  = 24 x 8600 x ந 

_ 24% 9600 (க்க * 

= 24 x 9600 | 1 — 

= 24 x 8600 — 24 x 3600 

r
o
 

rel
 

| 
| 

a]
 

co 

1
 

ட்
 

ப
ட
்
ட
ம
்

 

(தோராயமாக)
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ட 1 8 m, — 24 x 9600 = — 24 x 3600| 5 — ri ௪ 
es 

(தோராயமாக) ச் (3) 

ஆகவே, இழந்த அதிர்வுகளின் எண்ணிக்கை - 24 % 3600 
1 உ ஷூ 

( 27> orl மறுநாள் நீளம் (/--4)ஆகக் குறைந்து விடுவ வ் 

தால், ஊசல் அதிகப்படியாகப் பெற்ற அதிர்வுகளின் 
எண்ணிக்கையை உ-க்குப் பதிலாக -- 4 என்று பிரதியிட்டுப் 
பெறலாம், 

மறுநாள் மொத்த அதிர்வுகளின் எண்ணிக்கை ஈ, எனில், 

n,— 24 x 8600 = — 24 x 3600 Pag ae a 

மறுநாள் அதிகப்படியாகப் பெற்ற அதிர்வுகள் 

=—24x 3600'- 2 %_ * 4 ட ஏர உர: 

- 24% 9600344253) a (4) 

அ ஆ ட 3 a Sees : ட > ’ 
SS FILSMMLe சேர்த்து மொத்தம் அதிகப்படியான 

= 24 x 66 \ 

nea N « க 
5௨ 1050 qr base.
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பயிற்சி 16 

1. ஒரு வினாடி யூசலிக் கடிகாரம் ஓர் இடத்தில் சரியான 

நேரம் காட்டுகிறது. ஈர்ப்பு முடுக்கம் 0:01 சதவீதம் குறைவா. 

யுள்ள ஓஒ, இடத்தில் ஒரு நாளில் எத்தனை வினாடிகள் அது 
இழக்கும் 2 

2, வினாடி பயூசலியுடன் கூடிய ஒரு கடிகாரம் எசர்ப்பு 

முடுக்கம் 88 அடி/வி? ஆகவுள்ள ஓர் இடத்தில் நாளொன்றுக்கு 

20 வினாடிகள் வீதம் இழக்கிறது. அதைத் துல்லியமாக்க (1) 

அதன் நீளத்தில், (1) ஈர்ப்பு முடுக்கத்தில் என்ன மாறுதல் 

செய்ய வேண்டும் ? . 

8. வினாடி யூசலியுடன் கூடிய ஒரூ கடிகாரம் ஒருநாளில் 

2 நிமிடங்கள் அதிகமாகப் பெறுகிறது. அது சரியாக ஓட 
வேண்டுமெனில் அதன் நீளத்தில் என்ன மாறுதல் செய்யப்பட 

வேண்டும்? 

4, பூமியின் மேற்பரப்பில் வினாடியூசலியாகவுள்ள ஒரு 

ஊசலி ஒரு குன்றின் உச்சிக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்ட போது 

24 மணி நேரத்தில் 10 வினாடிகளை இழக்கிறது. பூமியின் ஆரை 

59960 மைல்கள் எனக் கொண்டு குன்றின் உயரம் காண்க, 

5. ஒரு வினாடியூசலி அரை மைல் ஆழச் சுரங்கத்தின் 

அடியில் 12 வினாடிககா ஒரு நாளில் இழக்கிறது. அரை மைல் 

உயரமான மலையுச்சியில் ௮ ஒரு நாளில் எத்தனை வினாடிகளை 

இழக்கும்? (பூமியின் ஆரை 4,000 மைல்களென்று கொள்க). 

6, ஒரு வினாடி யூசலி :8 அடி/(வினாடி.)* சீரான முடுக்கத் 
துடன் மேலே ஏறிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பலூனில் எடுத்துச் 

செல்லப்பட்டால் அது ஒரு மணி தநோத்தில் எந்தனை வினாடிகள் 

அதிகப்படியாகப் பெறும் ? 

7. முறையே 7, /, நீளங்களுடைய இரு ஊசலிகள் ஒரே 
கணத்தில் ஆடத் தொடங்குகின்றன. % அலைவுகளுக்குப்பின் 
மறுபடியும் அவை இணையதிர்வுகளுடன் ஆடுகின்றன. 79 1, 

எனில் [/, ஐக் காண்க. 

8. பூமியின் ஆரை 8958 மைல் என்று கொள்ளப்பட்டால், 
ஒரு வினாடி யூசலி எவ்வளவு உயரத்தில் மணிக்கு 8588 அதிர்வு 

களை அடிக்கும் ?
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9. ஒரு வினாடி யூசலி ஒரு சுரங்கத்தின் அடியில் 10 வினாடி 

கள இழந்தால் சுரக்கத்தின் ஆழத்தைக் காண்க. சுரங்கத்தின் 

பாதி ஆழத்திலிருக்கும் போது அது எத்தனை வினாடிகளை 
இழக்கும்? 

10. மாரு முடுத்கத்துடன் மேல் நோக்கி ஏறிக் கொண் 

டிருக்கும் ஒரு பலூன் 900 அடி உயரத்தை ஒரு நிமிடத்தில் 
அடைகிறது. அப் பலூனில் எடுத்துச் செல்லப்படும் வினாடி 
யூசலியுடன் கூடிய ஒரு கடிகாரம் மணிக்கு 88 வினாடிகள் வீதம் 
அதிகமாகப் பெறு மென்று காட்டுக. 

11. ஒரு அலகு முடுக்கத்துடன் கீழ்முகமாக இறங்கிக் 
கொண்டிருக்கும் ஒரு சுமை கூண்டில் எடுத்துச் செல்லப்படும் 
வினாடி யூசலியுடன் கூடிய ஒரு கடிகாரம் மணிக்கு 56 வினாடி 
கள் வீதம் இழக்குமென்று காட்டுக, 

12. 1/ நீளமுள்ள ஒரு ஊசலி 24 மணி நேரத்தில் 2 அலைவு 
களை ஆடி முடிக்கிறது. அதன் நீளத்தைச் சிறிதளவு மாற்றிய 
பின் அது 24 மணி நேரத்தில் (௬ -- n) அலைவுகளை ஆடி முடிக் 

முடிக்கிறது, நீளம் வு குறைக்கப்பட்டிருக்கு மென்று 

காட்டு, (சென்னை பி. எஸ்ஸி. 1061 செப்.) 

18. மணிக்கு ஈ வினாடிகள் வீதம் வேகமாக ஓடுகின்ற 
வினாடி யூசலியின் சரிக்கட்டப்படாத நீளம் |, ; மணிக்கு 1 
வினாடிகள் வீதம் மெதுவாக ஓடுகின்ற வினாடி பூசலியின் சரிக் 
கட்டம்படாத நீளம் [,. வினாடி யூசலியின் சரியான நீளம் 

4], Is . ; ‘ எ oor mio ் ளம் [7 கியவற் I, + lL + 2 J ர QW, இந்த மீ 143 B&D 

Ad, 
றின் இசைச் சராசரி யென்றும் காட்டுக, 

 



9. மைய விசைகள் 
(Central Forces) 

பரப்பு Garsib (Areal Velocity) 

ஒரு தளத்திலுள்ள ஒரு வளைவரையின் வழியே ஒரு துகள் 
நகரும்போது அத்தளத்திலுள்ள ஒரு நிலையான புள்ளியுடன் 
அத்துகளினைச் சேர்க்கும் ஆரைத் திசையியினால் வரையப்படு 

கின்ற பரப்பளவின் மாறுபாட்டு வீதம் அத்துகளின் பரப்பளவு 
மேவகம் ௮ல்லது பரப்பு வேகம் (681 47610௦0114) எனப்படும். 

AB என்னும் வளாவரை 8 

யின் வழியே நகர்ந்துகொண் 

டிருக்கும் ஒரு துகள் / நேரத் 
தின் போது 7 என்னும் நிலை 
யில் இருப்பதாகக் கொள்க. 

வள வரையின் தளத்திலுள்ள 
O என்னும் நிலையான 
புள்ளியை முனைவுப் புள்ளி 
யாகவும், 0 வழியே செல்லும் 

0௦% என்னும் நிலையான நேர் 
கோட்டைத் தொடக்கக் 

கோடாகவும் கொண்டு ]யின் 
கோணதூரக் கூறுகளை (158) 
TOTS DB தாவது, 

(OP =r; ZPOX = @. 
அதையடுத்து 1-7 நேரத் 
தில் துகள் 0 என்னும் நிலையி 

லிருப்பதாகவும், 0-வின் கோணதாரக் கூறுகள் (7:87, 

ரி -- 84) என்றும் கொள்க. 

  

படம் |]5 

“00 =r+s8r,90x = @+ 89. 

“OOP = 68.
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8/ நேரத்தில் ஆரைத் திசையியினால் வரையப்பட்டப் 

பரப்பு - வளாகோணப்் பகுதி 700 

2 ity POO 
 8/ நேரத்தில் பரப்புமாறு பாட்டுவீதம் - வகர கை 

ot 

2. ‘ ; பரப்பு POQ 
[ நேரத்தில் பரப்பு வேகம் - es (| 

ஆனால் பரப்பு 200 - & 700 (தோராயமாக) 

~ 4+ OP: 0Q- sin POO 
= tr (rv + ér). sin 80 

4. 1 
ட 

பரப்பு வேகம் - ல்லை (17-14 20848) il 

224 0 bt 

௨ எல்லை . sin 69 29 
= ns. irr Pa “த. 

de — 1 %2 

3” dt 

பரப்பு வேகத்திற்கு மற்றுமொரு மதிப்பு : 

0-விலிருந்து 20 க்குச் செங்குத்தாக 0/,/வரைக, சியில் 
துகளின் வேகம் ॥ என்க. வளைவரையின் மேலுள்ள ம என்னும் 
நிலையான புள்ளியிலிருந்து வளைவரை வழியே 27, 0, ஆகிய 
வற்றின் தூரங்கள் முறையே 5, 2489 என்க, -, வில் 20-25. 

2-யில் திசைவேகம் தொடுகோட்டின் வழியே செயல்படும். 

மேலும் , ன் a ? ஆகும், 

£ஃயில் பரப்பு வேகம் - Sra ( பரப்பு 700 . 902 0 St 

ஆனால் பரப்பு 200 - & 7200 (தோராயமாக) 

= 4POQ.OL 
9/0 ஆகும்போது, 9-ஆனது 7-யுடன் பொருந்துமாகையால் bras PQ ஆனது P-Gaysrar தொடுகோடாக மாறிவிடும். 
எனவே, 20-விற்கு 0-விலிருந்து வரையப்பட்ட செங்குத்து 
01 ஆனது 4-யிலுள்ள தொடுகோட்டிற்கு 0-விலிருந்து வரையப் 
படும் செங்குத்தாக மாறிவிடும். இச் செங்குத்துக் கோட்டின் 
நீளம் P என்க.
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மேலும், நாண் 20 - வில் 20 (தோராயமாக) - 8s. 

யில் பரப்பு வேகம் எல்லை ண்ணு. 
0-2 0 St 

912 0 bt 

டடக் 
“ய 

= 3% vP. 

ஆகவே, பரப்பு வேகம் - 17” + ர 97 என்று காண்கிறோம். 

திசைவேகம், முடுக்கம் ஆகியவற்றின் ஆரை, குறுக்குக் கூறுகள். 
(Radial and Transverse components of velocity and 
acceleration) 

ஒரு துகள் ஒரு தளத்தின் மேலுள்ள ஒரு வஃ£வரையின் 
மேல் நகருகிறது. 17 நேரத்தின்போது அதன் ஆரைவேகம், 
குறுக்குவேகம், ஆரை 

முடுக்கம், குறுக்கு முடுக் 
கம் ஆகியவற்றைக் 
கோண தூரக் கூறுகளில் 
காணல் £ 

தளத்திலுள்ள O என் 
னும் நில்யான 
புள்ளியை மூணவுப் 
புள்ளியாகவும், 0 

வழியே செல்லும் OX 
என்னும் நிலையான தேர் 
கோட்டைத் தொடக்கக் 

கோடாகவும் எடுத்துக் கொள்க. 

8, 09 என்பன முறையே, ( /--9/.என்னும். இரு அடுத்தடுத்த 
கணங்களின்போது துகளின் நிலைகயெனக் கொள்க, இந்நிலை 
களின் கோணதூரக் கூறுகள் முறையே, 9), (48, 9 + 58) 
என்று கொள்க. எனவே, வகவரை வழியே துகளின் இடப் 

பெயர்ச்சி வில் 70 ஆகும். 0-விலிருந்து 017-க்கு 047 என்னும் 
செங்குத்துக்கோடு வரைக, 
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ஆரைத் திசையி 0. வழியே 8/ நேரத்தில் இடப்பெயர்ச்தி--217 

ஆரைத் திசையி 0.-க்குச் செங்குத்துத் திசையில் ot நேரத்திய 
குறுக்கு இடப்பெயர்ச்சி - டு]ரீ 

/ நேரத்தில் 027 திசையிலும், 02-க்குச் செங்குத்துத் திசை 
யிலும் துகளின் திசைவேகக் கூறுகள் முறையே ௨, 1 என்றும், 

ர 8/ நேரத்தில் 00 திசையிலும், 00-க்குச் செங்குத்துத் 
திசையிலும் துகளின் திசைவேகக் கூறுகள் முறையே 8 -- 80) 
* - 80 என்றும் கொள்க. 

8/ நேரத்தில் 017 திசையில் இடப் பெயர்ச்சி - 7278 

OP திசையில் இடப்பெயர்ச்சி வீதம் - 1 

    

él 

u = 07 திசையில் திசைவேகம் 

_ எல்லை (PM 
.. 9820 127 தக 

எல்லை 
bt> O 

_ எல்லை (00005 24. a — OP 

~ §t+O =| 

_ எல்லை (r+ eats cos 6@ — r 

21 0 பண 

= எல்லை 
6t> O 

rohit bt -» O, 68 » O) 

= எல்லை [2 
81 09 

dr க 
= —eor 

at 

91 நேரத்தில் 02.ஃக்குச் செங்குத்துத் திசையில் இடப்பெயர்ச்சி 

“, OP-6GF செங்குத்துத் திசையில் இடப்பெயர்ச்சி வீதம்
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vy = 00-8@¢ a= திசையில் வேகம் 

எல்லை 
.. ந/20 

ட எல்லை (00 89 

~ 8t+O oe = 

எல்லை 0. * ப் Sin 6@ 

20 aa 

_ எல்லை 7-6) 991 
~ நீர 0 | St 

ஏனெனில் 99 சிறியதாகையால் Sin 84 > @. 

dg 

= at 

zs ரர 

ஆகவே, ஆரைவேகம் ௮ 7, குறுக்குவேகம் - ஈரி என்று காண் 
கிரோம். 
இப்பொழுது, (7-1 64) நேரத்தில் திசைவேகத்தின் 02 வழிக் 

= (u + du) cos 84 — (v + dv) sin 34. 

! நேரத்தில் திசைவேகத்தின் 07 வழிக்கூறு - உ, 

97 நேரத்தில் 07 வழியே திசையவேக மாறுபாடு 

= (u + du) cos 69 — (vy + Sy) sin 64 — u 

2 வழியே திசைவேக மாறுபாட்டு வீதம் 

_ tu t+ du) cos 66 — (v + Sy) sin 8@ —u 
௬ bt 

0.2 திசையில் / நேரத்தில் முடுக்கம் 

எல்லை |" + du) cos 89 ~ (v + dv) sin 6¢ — ‘| 

  

  

  

7 4 0 bt 

ட எல்லை கவட பரம் et 
~ é6t—> ௦ ot 

_ எல்லை [du — vd8 
் 920 St 

88 
~ — p -— 

இ at



510 அடிப்படை இயந்திரவியல் 

dr do ம 
ஆனால் ua a? ys Peas Bp 6D BUT GD 5 

/ நேரத்தில் 0.” திசையில் முடுக்கம் 

படு ட 
= 4 (4) | dt} dt 

கனிய (<4) 
dt a) 

27 ரழி" 

இதுபோல், (7 -- 8) நேரத்தில் 0£க்குச் செங்குத்துத் திசையில் 
திசைவேகக் கூறு = (u + du) sin 60 + (v + dy) cos 36. 

1 நேரத்தில் 02க்குச் செங்குத்துத் திசையில் திசைவேகக் கூறு 
= Ve 

87 நேரத்தில் 0க்குச் செங்குத்துத் திசையில் திசைவேகக் 

மாறுபாடு - (u + du) sin 6@ = (v + dv) cos 69 ~v 

மெக்குச் செங்குத்துத் திசையில் திசைவேக மாறுபாட்டு வீதம் 

— “+ 64) sin 68 + (vy = 8) 0௦8 சிரி Vv 

bt 
  

ஃ.. ॥ நேரத்தில் 0.க்குச் செங்குத்துத் திசையில் முடுக்கம் 

_ எல்லை [* + du) sin 88 + (v + dv) cos 66 =H 
  

  

31> O ét 

ட எல்லை [4 8) 69 -- (0-0 கட் 1 
~ 8t- O 81 

_ எல்லை |, 58 _ 95 
2010. 8 

48 bv 

= Uae + ae 

a டம் (44 
ம்.ம் dt dt 

_ 9 a me to, OE 
“dt dt" * a
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| ள்... ரரி , 28 
= கை ர லவ் . —~ r 

r ai” dt TF | 

4 a 4 oy pe 4 (a 
a ee a ee ஜலி 

at (°F 

r | dt ir 

டம் ச (ர 
=F a OO 

ஆகவே, ஆரை முடுக்கம் - 7 -- ரர3 

குறுக்கு முடுக்கம் - .... a (ரி) 

திசையிமுறையில் ஆரை, குறுக்கு முடுக்கம் காணல் 

/ நேரத்தில் துகள் யின் திசையிநிலை 7 என்சு. St Cars 

தில் துகள் 2 ஆனது 7; நிலைக்கு மாறுவதாகவும், 7;இன் 
ஆ ஆ ் 

திசையிநிலை (1 sr) என்றும் கொள்க. 

——> ஆ 

PP, = 8r= St 
நேரத்தில் துகளின் இடப் 
பெயர்ச்சி திசைவேகம் என் 

பது இடப்பெயர்ச்சி வீத 

மாகையால், 

> > 

ட எல்லை (3). 8 ~ 6t+ O 81] od aa 

a, 
இத்திசைவேகத் திசையி 

யானது நாண் 77,;இன் எல்லை 

நிலை வழி ேயே செயல்படு 

மாகையால், £7யில் வரையப்படும் தொடுகோடு வழியே செயல் 

படும். 

  

படம் 117 

ஆ 
/ நேரத்தில் துகளின் முடுக்கம் ஈ எனில், 

ஆ ஆ 

> ered 877 _ av 

a~$t+O bt” dt 

இங்கு 81* என்பது 8/ நேரத்தில் திசைவேகம் 7*-இன் மாறுபாடு.
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ஆரை குறுக்கு முடுக்கங்கள் 

ஆ 
[, | என்பன முறையே 02 திசையிலும் 07க்குச் செங் 

குத்துத் திசையிலும் (9 அதிகரிக்கும் முகமாக) உள்ள திசையி 

அலகுகள் என்று கொள்க. 4, 8 என்பன இத்திசையி அலகு 
களக் குறிக்கும் புள்ளி 

கள் என்க, 

ஆ > 

', OA =i, OB =j 

துகள் 72-யானது அதன் 

பாதையில் நகரும்போது 
யும் 2-யும் 0-ஐ மைய 
மாகவும் ஓர் அலகு ஆரை 
யும் கொண்ட ஓர் அலகு 
வட்டத்தின் மீது நகரும். 

  

படம் (18 இரு புள்ளிகளும் அ =o 

என்னும் ௪ம சுழல்வேகத்துடன் நகரும், எனவே, அவற்றின் 

நேர்கோட்டுத் திசைவேகங்கள் முறையே AT, 871 ஆகிய 
தொடுகோடுகளின் வழியே செயல்படும். இவற்றின் அளவுகள் 

vrooar—aw.1= ம ஆகும், 

ஆகவே, 4-யின் திசைவேகம் - றர , (] திசையிலிருப்பதால்) 

£ஃயின் திசைவேகம் - -- மர், (1-க்கு எதிர்த் திசையி 
லிருப்பதால்) 

ஆட ட. ஷு... ஆஆ 

இப்பொழுது, 0/2 - ரர 

il a (70 

ஆ. 

d . > qe உ 

ர i+r 4 (ஆனால் a - சியின் திசைவேகம் 

= oj)
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st at i+yr oi 

> 

. dr, : .- ~*~ do ஆகவே, ஆரைவேகம் “ஆ என்றும், குறுக்குவேகம் ரம - ட் 

என்றும் காண்கிறோம். 

> a 
இப்பொழுது முடுக்கம் ஈ - rs 

சரம்... dr. ம 
=— |__i+nr 

at IF + oi | 

ஷூ. வணி > 

_@r. dr di | dr. * fa, dj 
a ae ae ta te apitreg, 
  

ஆனால் a 4 யின் திசைவேகம் - மர 

a ie மியின் திசைவேகம் - -- wi 

ட ட ௮ d*r . dr, dr, > 6 ன் 
ல... ஜடா ஜூ் ர அர லர் ரூ] 

‘2 1 ௪ (அட) (உண   

த ட 27 ‘7° = . ஆரை முடுக்கம் 2a “he நூலைத் இ 

குறுக்கு முடுக்கம் 
dr ச dr d@ d*9 1 d 88 

= y= 2 — — —_ = — — 2 
a8 2. See ad || de r a! Tr 

மாதிரி 167. r = ae” எனும் பாதையில் ஒரு துகள் மாருச் 
சுழல் வேகத்துடன் நகருகிறது. அதன் ஆரை முடுக்கம் 

பூச்சிய மென்றும், குறுக்கு முடுக்கம் முனையிலிருந்து அதன் 
தூரத்திற்கேற்ப மாறுபடு மென்றும் காட்டுக. 

தீர்வு: 
da > i மாறிலி யென்று தரப்பட்டுள்ளது. 

99
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9 
இப்பொழுது, துகளின் பாதை - 88 - 

d 6 dé 
வகையீடு செய்க. = ae. Go ere 

d 
மீண்டும் வகையீடு செய்க, 35 - ஐ. — = w (ra) = ro. 

  ரை முடுக்கம் = a’ —r oar 
அகக் ஜு A 

= re? ரல? 

—O. 

க்கு முடுக்கம் 4 ச் த் ] (( கவல் இல்வல ர — 
வக்க r dt | dt 

ணை 1 a a 
சட் அரி (r co) 

1 dr 
= a உர் We it 

= 2H . rw 

= 2w'?r 

குறுக்கு முடுக்கம் £ க் கேற்ப, மாறுபடுகிறது. 

மாதிரி. 168 ர- ee எனும் பாதையில் ஒரு துகள் நகரு 

கிறது. அதை முனையுடன் சேர்க்கும் கோட்டில் விசையில்லை. 
துகளின் முனையைச் சுற்றி சுழல்வேகம் நிலையானது என்றும், 
அதன் திசை வேக அளவு, முடுக்க அளவு ஆகிய ஓவ்வொன்் 

றும் முனையிலிருந்து அதன் தூரத்துடன் நேர் விகிதத்தில் உள்ள 
தென்றும் நிறுவுக. (மதுரை பி. எஸ்ஸி, 1972 ஏப்.) 

தீர்வு: ஆரை வழியே விசையில்லை யாதலால் ஆரை 
முடுக்கம் பூச்சியமாகும். 

A tS | -௦   

di? dt 

a'r d@ \? 
ல்ல ——— = FF [a po 1 areas — r( ன ] (1) 

பாதையின். சமன்பாடு: ர - அ
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dr ரில ஏர 
“ae 7" gn" ae C2) 

ad a, a 
da ae at Oa 

=r (SY 47 £8 

  

dt at 

. a'r dé \? ‘ ல 
BO” a ret ஆகையால் [ (1) இலிருந்து], 

ag 
r a = ௦ 

~ ag 
“oF = ஓ 

. ad 
தொகையீடு காணின் , a மாறிலி. 

அதாவது சுழல்வேகம் ௨ - மாறிலி. 

. ar ae 5 
மேலும், a = “த. ro (2) இலிருந்து, 

ar dr 
—— et ss 2 op = Og =o(re) = ws. 

  

துகளின் வேகம் = 7 (ஆரை சவக் குறுக்கு வேகம் )4 

_ ரிக [2 
வ 7) ப ( ர 

=A (ra)* + (re)? 
=reo J 2 

= (ல N 2) ச 

xr 

அதாவது, துகளின் வேகம் 7-- உடன் நேர் விகிதத்தி 
லுள்ளது. 

dt? dt 

=oir—r ட் 

=O. 

1.» _ a? (4 ) 
ஆரை முடுக்கம் - --. 4 ௪ [ப
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குறுக்கு முடுக்கம் - ட 4 ? | 
r dt dt 

துகளின் முடுக்கம் 

* *4 (ஆரை முடுக்கம்)” -- (குறுக்கு முடுக்கம்)? 

=VO0+4a'r 

= (20%) r 
<r 

அதாவது, துகளின் oGQsshbr—-earme நேர்விகிதத்தி 

ஓள்ளது. | 

  

மாதிரி 169, ஒரு துகளின் ஆரைவேகமும், குறுக்குவேக 

மும் எப்பொழுதும் ஒன்றுக்கொன்று விகித சமத்திலிருந்தால், 
அதன் பாதை ஒரு சமகோணச் சுருளி (equiangular spiral) 

என்று நிறுவுக. 

தவிர ஆரை முடுக்கம், குறுக்கு முடுக்கம் ஆகியவையும் 
எப்பொழுதும் ஒன்றுக்கொன்று விகித சமத்திலிருந்தால் 
துகளின் திசைவேகம் முனையிலிருந்து அதன் தூரத்தின் ஏதாவ 
தொரு அடுக்கிற்கேற்ப மாறுபடுமென்று காட்டுக. 

தீர்வுட ஆரைவேகம் - 1 (குறுக்குவேகம்), A விகிதசம 
மாறிலி. 

dr _ 40 
a = Ar a eos nee (1) 

ச் 
—=aAdé 

r 

தொகையீடு காண்க: 1௦87 - d+ loga,asreérug wor pel. 

as log = =A 8
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r a8 
at = @ 

a 

ag 
r= ae 

இது ஓரு சமகோணச்் சுருளியின் சமன்பாடு ஆகும். 

இப்பொழுது ஆரைமுடுக்கம் fb (குறுக்குமுடுக்கம்) , it என்பது 

விகிதசம மாறிலி, 

se ள் 1 4 
r Fr gt = pe =< @) 

mmo (1) PAGE, r =ATB 

  ய் ர். e 

ar 

rar (ty ன 5௮ (௪ +) 
ar r at ar 

வ e டம் rr 

ல் ar dt 

i 4. —(r 7+ +r) 

  

  

கட்டர் AF 
் a” a‘r ar 

ம ரத 7 
1—~£) =F (—4+ 

் | ] r (F ௫ A 

1 a 

Canary 7 ச் 
r= —aha = 

r wa gf 
a 

௩ மாறிலி, 

r
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சீ) 4) 
அதாவது) ற   

தொகையீடு காண்க. 102 7 =n logr+log C, C எனபது 

மாறிலி. 

r=Cm 

அதாவது, ஆரைவேகம் - ர” 

5 G படட COAG Saat = res 

| 
ர் 

ட! 
™ Q
e
 

ml
 

> 
=|
 

x
|
>
-
 

6 Pp 

.   துகளின் வேகம் = /( a, ensGaan)* + (@mseqGarsib)* 

=? (cr")? + | = | 
  

க 
ன் 1 

~ reise 

ர்க்க 71 = == மாறிலி 

துகளின் வேகம் 7-இன் ஈ அடுக்குக்கேற்ப மாறுபடுகிறது. 

மாதிரி 170. 

  

ஒரு துகள் ஆதியிலிருந்து தொடக்கக் 

கோட்டின் வழியே 4 திசைவேகத்துடன் புறப்பட்டு, ஆதியைச் 

சுற்றி ௨ எனும் மாருச் சுழல் வேகத்துடனும், --/ எனும் மாரு 

எதிர் முடுக்கத்துடனும் நகர்கிறது, ஆரை வேக வளர்ச்சி ஒரு 

போதும் நேரடையாளமுடனிருக்காது என்றும் ஆனால் பூச்சி
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யத்தை நோக்கிக் செல்லுமென்றும் காட்டுக. அதன் பாதையின் 

சமன்பாடு ௨*£--7(1-௪ 9) என்று நிறுவுக. 

தீர்வு: சுழல்வேகம் ட் = ஐ (மாறிலி). 

உம டி... 
ஆரை முடுக்கம் de —0( S| =—f   

_ at 
at 

—roti=x= —f 

2 
2 + ar = r—/f 

அலலது) ரீட் ல் 

தொகையீடு காணின், (+) =w'r—2fr+k,k என்பது 

மாறிலி 

ர் «turn 
தொடக்கத்தில், 7 - 0 a = $ (தரப்பட்டுள்ளது) 

fy 
@ 

i (2) = wir— இப £ 
dt ம 

= (2 —or ) 
o 

. a னி. ணு 

11 ர... ற 

iy i de da a £ mol அதாவது, da க de = 3 (ப 

cA உம = உ — oF 

ம் 
அலலது, dé wo? ச 

dr 

2 ie ணா ] = dé 
w?
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தொகையீடு காண்க : 1024-- 102 (4 7 ] - ரி, & என்பது 

மாறிலி. 

  

  

தொடக்கத்தில் 9- 0,700 .. loga = log ம் 

‘ ள் ச் ச. 102 <r log (5 r| ர 

ச். ஸ். log (3 —1 | —log oF ர 

ட பட 
log ( a? ) ௨.௨0 

சீ 

So 7 ரி 
ல ௬ ௪ 

7/2 

ee — PF = J. ae 

60. [47] 

அல்லது, 7 = os ms Sf. nll 
ல் @ 

a ட் ( i— a ] 

@ 

BOD ZI, wih = fae? (பாதையின் சமன்பாடு) 

  இப்பொழுது, ன _ ஊர.-/ என்ற தொடர்பில் மேற்கண்ட 
ச் 

மதிப்பைப் பிரதியிடுக. 

dy 2] -8 tf 
ஏம் மே ரி (ழீ. —f=—fe =— ae 270 2 த் i of 

இத்தொடர்பிலிருந்து t-Qgoar 55 osiysoqia a தநேரடை 

யாளம் பெற முடியாதென்றும், ஆனால் 9-இன் கந்தழி (111419) 

மதிப்புக்கு அது பூச்சியமாகுமென்றும் காணலாம். 

மாதிரி 171. ஒரு நிலையான திசையிலும், 0 என்னும் நிலை 

யான புள்ளி வழியே வரையப்படும் ஆரைத் திசையி 02-க்குச்
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செங்குத்துத் திசையிலும் முறையே ௨, ॥ என்னும் இரு மாருத் 
திசைவேகங்களைக் கொண்ட 7 என்னும் துகளின் பாதை 0-ஐக் 

குவியமா கவும் (1000), ஐ மையவகற்சி (6002111011) யாகவும் 

கொண்ட ஒரு கூம்பு வளைவு (௦௦01௦) என்று காட்டுக. 

(சென்னை எம்.எஸ்ஸி. 1968) 

தீர்வு: / நேரத்தில் துகள் 
P என்னும் நிலையிலிருப்ப 

தாகக் கொள்க, 0 என்பது 
முனைப்புள்ளி 3; 00% என்பது 

தொடக்கக் கோடு, இத் 

தொடக்கக் கோட்டினை நிலை 
யான திசையாகக் கொண்டு 

2-யின் / என்னும் திசை 
வேகம் 02.-க்கு இணையாகச் 
செயல்படுவதாகக் கொள்க, 

அதன் அடுத்த திசைவேகம் 
ர ஆரைத் திசையி 02-க்குச் செங்குத்துத் திசையில் செயல்படுவ 
தாகக் கொள்க, %ஃயின் கோண தூரக் கூறுகள் (7, ர) என்க. 

02 வழியே திசைவேகங்களைப் பிரிக்கவும் 2 

  

படம் |19 

ஆரைத் திசைவேகம் 4 = ucos @ ai (1) 

07-க்குச் செங்குத்துத் திசையில் திசைவேகங்களைப் பிரிக்கவும்: 

dé ; br—-=yv—~ nt 2 GuseGausb r— = v—uSin g (2) 

(1)ஐ (2) ஆல் வகுக்கவும். 
drjdt _ 40050 

r.d@jdt  y—u Sin @ 

dr ucos 6 do 

ர... நுறு] 

— d(v—u Sin 8) 
v—u Sin @ 

தொகையீடு sarees: logr = — log (v—u Sin @) + log A, 
Qgr_és$50 ganrag AuwWwdGgsssraqhn, OA=! 
என்றும் கொள்க,
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தொடக்கத்தில் 1 - /, 8 - 0. 

log / = — logy + log 4. 

அதாவது) log 4 = log ly 

அல்லது) கஸ் 

*, logr + log (v 85109) = log (9. 

logr(v—u sin 8) = log (2) 

r(v—usin 0) = by 

yeu sin ரி 

yp 

I 

i 
r 

l 
அதாவது; —- 1— “sin 6 

y 

இது ஒரு கூம்பு வளைவின் சமன்பாடாகும். அதன் மையவ 

கற்சி 2- = 

பயிற்சி 17 

1. Q@ geerr = ef என்னும் வளைவரைப் பாதையில் 
மாறாச் சுழல் வேகத்துடன் நகர்கிறது. அதன் ஆரை முடுக்கம் 
பூச்சியமென்றும், குறுக்கு முடுக்கம் முனைப் புள்ளியிலிருந்து 
அதன் தூரத்திற்கேற்ப மாறுபடுமென்றும் காட்டுக, 

௨ உ ஐல என்னும் பாதையில் ஐரு துகள் நகருகிறது. 
அதை முனையுடன் சேர்க்கும் கோட்டில் விசையில்லை. துகளின் 
முணையைச் சுற்றி அதன் சுழல்வேகம் நிலையானது என்றும்) 

அதன் திசைவேக அளவு, மூடுக்க அளவு ஆகிய ஓவ்வொன்றும் 
முனையிலிருந்து அதன் தூரத்துடன் நேர்விகிதத்தில் உள்ளது 
சான்றும் நிறுவுக. 

8. ஒரு துகள் 7 -மஏ (1 :. 008 ரீ): என்னும் நெஞ்சுவளை 
வழியே 2 எனும் சீரான வேகத்துடன் நகருகிறது. (1) அதன் 
முடுக்கத்தின் ஆரை வழிக்கூறு நிலையானது, (ii) முனையைச் 

சுற்றி அதன் சுழல் வேகம் ம - sal sec 2} (110) அதன் முடுக் 

கத்தின் அளவு க என்று காட்டுக,
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4, ஒரு துகள் முனைப்புள்ளி 0-ஜச் சுற்றி மாறாச் சுழல் 

வேகத்துடன் ஒரு சமகோணச்் சுருளிப் பாதையில் நகருகிறது. 

அதன் முடுக்கம் 02-க்கேற்ப மாறுகிறதென்றும், P-wWaysrer 

தொடுகோட்டுடன் 072 கொண்டுள்ள அதே நிலையான கோணத் 

துடன் கூடிய திசையையே கொண்டிருக்குமென்றும் காட்டுக, 

5, ஆரைத் திசையி வழியேயும், அதற்குச் செங்குத்தாக 

வும் ஒரு துகளின் திசைவேகங்கள் முறையே 84, ௩9 ஆகும். 
அதன் பாதையைக் காண்க. ஆரைத் திசையி வழியாகவும், 

அதற்குச் செங்குத்துத் திசையிலும் அதன் முடுக்கங்கள் 
2 92 

முறையே 4 - க் 3 > pO ( a+ =) என்று காட்டுக, 
\ r 

  

6. r= ae 8 cot * என்னும் சமகோணச் சுருளியின்மேல் 

ஒரு துகள் நகருகிறது. ஆரைத் திசையி வழியாகவும், அதற்குச் 
செங்குத்துத் திசையிலும் அதன் வேகங்கள் முறையே % cos x, 

ச்... Kes 
ksin 4 என்றும் முடுக்கங்கள் முறையே — ச 810 ஷீ, > sin « 

௦௦8 4 என்றும் காட்டுக. (% என்பது ஒரு மாறிலி) 

ச்ச ae’ Bays என்னும் சமகோணச்் சுருளியின் வழியே 
ஒரு துகள் நகருகிறது. அதன் முனையைத் துகளுடன் சேர்க்கும் 
ஆரைத் திசையி நிலையான சுழல் வேகத்தைக் கொண்டிருந் 
தால் அதன் முடுக்கம் ஆரைத் திசையியுடன் 24 கோணத்தைக் 

கொண்டிருக்குமென்றும், துகளின் வேகம் 1£ எனில், அதன் 
2 

முடுக்கத்தின் அளவு ன என்றும் காட்டுக. 

8, ஆரைத் திசையி வழியாகவும், அதற்குச் செங்குத்துத் 
திசை வழியாகவும் ஒரு துகளின் திசைவேகங்கள் முறையே 

Ar, 28. துகளின் பாதையின் கோணதூரச் சமன்பாடு 

1 1 
RP = no 7 2, 0 ஒரு மாறிலி, 

யென்றும், அதன் முடுக்கக் கூறுகள் முறையே 

4 

(2x ர டீ 2) ர இய + 2,2 + 

r r 

என்றும் காட்டுக, 

(மதுரை பி,எஸ்ஸி, 1978 ஏப்? 69 செப்.)
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9, ஒரு கோல் அதன் ஒரு முனை எப்பொழுதும் ஒரு நிலை 
யான புள்ளி வழியே ௨ என்னும் சீரான சுழல் வேகத்துடன் 
சுற்றுகிறது. அதன் மறுமுனை -- ஈ-( மசி என்னும் வளை 
வரையை வரைகிறது. கோலின் எந்தப் புள்ளியிலும் ஆரை 
மூடுக்கம் எக் கணத்திலும் ஓரே மாதிரியாகவே இருக்குமென்றும், 

கோலின் மேலுள்ள ஓவ்வொரு புள்ளியின் ஆரைத் திசை 
வேகமும் தரப்பட்ட ஒரு கணத்தில் ஒரே மாதிரியாகவேயிருக்கு 
மென்றும் காட்டுக, 

10. ஒரு துகள் ர ஆரையுள்ள ஒரு வட்டத்தின்மேல் ॥ 
எனும் சீர்வேகத்துடன் நகருகிறது. வட்டத்தின் ஏதேதனுமொரு 
விட்டத்தைத் தொடக்கக் கோடாகவும், அவ்விட்டத்தின் ஒரு 
முனையை முனைப் புள்ளியாகவும் டக தல் தா அனு 

ஆரை, குறுக்கு முடுக்கங்கள் முறையே-- -- 008 ,--- 818 
a 

என்று காட்டுக. 

11. ஒரு துகள் ஈ - 88/09 எனும் வட்டத்தின்மீது 
4 008608 எனும் வேகத்துடன் நகருகிறது, அதண் முடுக்கம் 

மூழுப்படியாக ஆதியை அத்துகளுடன் சேர்க்கும் நேர்கோட் 
டின் வழியே செயல்படும் என்று காட்டுக, 

12. ஒரு வழவழப்பான நேர்க்குழாய் ஒரு கிடைத்தளத் 
தின்மேல் நிலையாக வைக்கப்பட்ட அதன் ஒரு முனையைச் சுற்றி 
ம. எனும் சுழல்வேகத்துடன் சுற்றுகிறது. பூச்சிய நேரத்தில் 
குழாயிலுள்ள ஒரு துகள் அதன் நிலையான முனையிலிருந்து a 

தூரத்தில் குழாய் வழியே 1* ேவகத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருந் 

தால் / நேரத்தில் அதன் தூரம் 2௦084 லர் 4 1 sinh at srargi 
@ 

காட்டுக. 

மையவிசை (னேவ! 1000௦) 

ஒரு நிலையான புள்ளியை நோக்கியே எப்பொழுதும் செயல் 
படுகின்ற ஒரு விசைக்கு மையவிசை என்று பெயர். அந் நிலை 
யான புள்ளிக்கு ₹*விசை. மையம்? (061176 ௦71 10702) என்று 
பெயர். 

மைய விசைப் பாதை (ஷேோ!ாக! 0014) 

ஒரு மைய விசையின் கீழ் நகர்கின்ற ஒரு துகளினால் 
வரையப்படுகின்ற பாதைக்கு மையவிசைப் பாதை என்று



மைய விசைகள் 525 

பெயர். ஓவ்வொரு கணத்திலும் துகள் வழியே அதன் 

பாதைக்கு வரையப்படும் தொடுகோடு, விசை மையம் 
ஆகியவை அடங்கிய தளத்தின் மேலேயே துகள் நகருமாகை 
யாலும், துகளின் மீது செயல்படுகின்ற அந்த மைய விசையும் 

அத்தளத்திலேயே அமைந்திருக்கு மாகையாலும் துகளின் 
மையவிசைப் பாதை ஒரு தளத்திலமைந்த வளாவரையாகவே 
யிருக்கும், விசைமையத்தை முனைவுப் புள்ளியாகவும் (௦16, 
அம் முனைவுப் புள்ளிவழிக் கிடைக் கோட்டினைத் தொடக்கக் 
கோடாகவும் கொண்டு / ேரக்தில் துகளின் நிலையின் கோண 

தூரக் கூறுகளை (,ர9ி) என்று எடுத்துக் கொள்வதன் மூலம் 

மையவிசைப் பாதைகளின் சமன்பாடுகளைக் காணலாம். 

மையவிசைப் பாதையின் வகைக் கெழுச்சமன்பாடு 
(Differential Equation of a central orbit) 

ஒரு தளத்திலமைந்துள்ள ஒரு வளைவரையின் மீது அத் 

தளத்திலுள்ள ஒரு நிலையான புள்ளியை நோக்கியே எப்பொழு 

தும் செயல்படுகின்ற 7 எனும் ஒரு முடுக்கத்துடன் ஒரு துகள் 
நகருகிறது; அதன் பாதையின் வகைக் கெழுச் சமன்பாடு 

காணல் : 

துகளின் முடுக்கம் செயல்படுகின்ற நிலையான புள்ளி 0-ஜ 

முனைவுப் புள்ளியாகவும், ட வழியே செல்லும் கிடைக்கோடு 
0% ஐத் தொடக்கக் கோடா 

கவும் கொள்க. 1 நேரத்தில் 

துகளின் நிலை 4 என்றும், 

அந்தநிலையின் கோண தூரக் 
கூறுகள் (7,ர) என்றும் 

கொள்க. 

துகளின் முடுக்கம் முணைவுப் 

புள்ளி 0 வழியே செயல்படுவ 
தால், துகளின் ஆரை முடுக் 

கும்-- தி என்றும், குறுக்கு 

முடுக்கம் பூச்சிய மென்றும் 

  

AA bg Nats. 

Lar ம. 
* dt? ச் 

  ன ன் அ )-9 ன் = (2)
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  d{., dt 0 
ஷவர் [சி = 

Bs | at 

  

  

தொகையீடு காணின், 7" at - மாறிலி - என்க. .. (8) 

1s. ம ட 
இப்பொழுது, ௨ - -- என்று கொண்டால், 

ரி 4 
= = hu ise oon (4) 

: யால் dr -—t a உர ஸூ ட ஆகை ர aH 7 wa at 

டடம. de 49 
ட... 4: நீரி. 47 

படம் ம ays ரரி «hu 

du 
= —h We res 

Sa aot dui dé 
dt? “de ° at 

d*u a 
=—A, 79. » hu 

— o R242 a*u 
a Rus a oo ன (5) 

(4), (6) ஆகியவற்றிலிருந்து மதிப்புக்களை (1) இல் பிரதி 
யிடவும். 

au 1 
ம தி, ப ட — — Aut - —P. 

ae ag? 12 ae P 

a 

அதாவது, 6” ae +h? us = P 

ல்ல HY “uc 2 6 
4] Bs ag? _ Bw aes see ( ) 

இதுவே, கோணதூரக் கூறுகளில் துகளின் பாதையின் 
வகைக்கெழுச் சமன்பாடு ஆகும்.
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மையவிசைப் பாதையின் பாதச் சமன்பாடு 
(Pedal’ Equation of the Gentral orbit) 

விசை மையம் 0-ஜ ஆதியாகவும், 0 வழிக் கிடைக்கோடு 

0௦.ட்ஐத் தொடக்கக் கோடாகவும் கொள்க. ர நேரத்தில் 
துகளின் நிலை 4 என்றும், அதன் கோண தூரக் கூறுகள் (7, 9) 
என்றும் கொள்க. 40 திசையில் துகளின் முடுக்கம் 72 எனில், 
பாதையின் வகைக் கெழுச் சமன்பாடு 

d*u 

de? 
என்று கண்டோம். 

1 

tus Girona > 

யில் பாதைக்கு வரையப்படும் தொடு கோட்டிற்கு 
0 விலிருந்து 0/, என்னும் செங்குத்து வரைக. OL = 7 எனில், 
வகை ழுண் கணிதத்திலிருந்து, 

1 1 1{dr \? 

Pp we <a | 

என்று நாமறிவோம். 

  

  

. au _ i dr 
us -.- ஆகையால், ணா a 

இ du அ 

“(Sr ~ rt\ dO 

. 1 _ oa a) 
5 - 84 ட 

9-ஐப் பொறுத்த வகைக் கெழு காண்க. 

2 ஹ் டூ. ஹம au 
a ரர 8 de “கத 4 10 

d*u \ dn 
=2 — 

(«+ de? er 

  
P 1 dr oa i ome eye 

_. ( A? y? | r? d@ 

Ww = (ral (—* @) 
P dr 

வ் “நஜ
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1 dp P dr 
“pe de 100. 
a 
து த 4 P 

இச்சமன்பாடு துகளின் மையவிசைப் urs gud or (P — r) ener 
பாடு அல்லது பாதச் சமன்பாடு எனப்படும். 

மைய விசைப் பாதையின் பாதச் சமன்பாட்டிலிருந்து வகைக் 
கெழுச் சமன்பாடு காணல் : 

a 

மையவிசைப் பாதையின் பாதச் சமன்பாடு P = = ௩ ட 

ஆகும். 
் 1 

Qudurg gs, u = — ansura, 
r 

டடம. de உண் த கண்டோம் 
dé Pde 5 ஏர கிண் ் 

  
ம 1 a 

இப்பொழுது, ற =u? + (=) எனும் சூத்திரத்தை -ஐப் 

பொறுத்து வகையீடு செய்க, 

££ f+} 
2 மூ d a de — Ss = பட்டம் ua ae உரப் 

pe ao 80 | + ( dé 1 ன் 

  

fe Gerd oye 
am bees 
+88). Bf 
nae fu Say



மைய விசைகள் 529 

he dp i, du 
pe ° ar = hy? { ut x} 

arog, P= hut {+} 

் d*u P 

HOVE UT Tee = Tap 
ஆரைத் திசையினால் வரையப்படும் பரப்பளவு வீதம் மாறிலியாகும் 

விசை மையம் 0-ஐ முனைவுப் புள்ளியாகவும், 0-வழிக் 
கிடைக் கோட்டைத் தொடக்கக் கோடாகவும் கொள்க. £,_0 

என்பன முறையே /, / -- 9/ ஆகிய குறுகிய கால இடைவெளி 
தேரங்களில் துகளின் நிலை 
கள் என்றும், (7, 0), 

(vy + ér, 8 + 80) என்பன 

அவற்றின் கோண தூரக் 

கூறுகளென்றும் கொள்க. 

9 நேரத்தில் ஆரைத் 
திசையினால் வரையப்பட்ட Sa 
பரப்பளவு ஆரைச் சிறைப் 

பகுதியான 020 ஆகும். 
ஆனால் df War Apu 

  

தாகையாலும், 66+ 0 ad 
ஆகையாலும் ஆரைரச் » Ha 

சிறைப் பகுதி 070-வின் படம் 
பரப்பளவு AOPQ-ofer பரப்பளவிற்குச் சமம் என்று 

கொள்ளலாம். 

ஆகவே, 8/ நேரத்தில் ஆரைத் திசையி வரைந்துள்ள 

பரப்பு - 020 

A 
= 4.0OP.0Q. sin POQ 

=4r(r-+ 6r) sin 56 

ஆரைத் திசையியினால்: வரையப்பட்ட ஆரைச் சிறைப் 

பரப்பளவு வீதம் 

எல்லை fire + 6r) sin = 

  

8/2 09 St 

எல்லை $ 7-8). 80 
2/2 09 bt 

94
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ag 
வட்ட 

7 ர] 

Ta 5 4 48 . 
4. (எனெனில் £ து * மாறிலி - 4 என்று 

ர 

இதற்கு முன்னர் நிறுவப்பட்டுள்ள து) 
= a மாறிலி. 

ஆகவே, ஆரைக் திசையியினால் வரையப்படும் ஆரைச் சிறைப் 

பகுதியின் பரப்பு வீதம் ஒரு மாறிலியென்று காண்கிறோம். 

துகளின் திசைவேகம் துகளின் நிலைவழித் தொடுகோட்டில் விசை 
மையத்தின் செங்குத்துக்கேற்ப மாறுபடும். 

மைய விசைட் பாதையில் 4 என்னும் நிலையான புள்ளியி 

லிருந்து துகளின் 72, 0 ஆகிய நிலைகளின் தூரங்கள் முறையே 
மீ, 8 -- 88 எனில், வில் PO = 649 ஆகும். 

29 சிறியதாகயிருப்பதாலும், 80 ட ஆகையாலும், ஆரைச் 
சிறைப் பகுதி 0.20-வின் பரப்பளவு ௩,0720-இன் பரப்பளவிற்குத் 
தோராயமாகச் சமமாகும், 

91 நேரத்தில் வரையப்பட்ட பரப்பளவு 

ு ஆரைச் சிறைப் பகுதி 0.0-வின் பரப்பு 

&020-இன் பரப்பு 

- 21 அடிப்பக்லம் kK உயரம் 

= 3X POX Py, 2 என்பது 7-விலிருந்து 2ஃயின் தொடு 
கோட்டிற்குச் செங்குத்து. 

98% 7. | 
இல

 

ஆரைத் திசையினால் வரையப்பட்ட பரப்பளவு வீதம் 

crea {A ன் 

  

80 O ட ர 

எல்லை ‘be os உற் 

St 0 Bt | 

ட 
97 

= நீத, 

ஆனால், ஆரைத் திசையியினால் வரையப்படும் ஆரைச் சிறைப் 

bh தறற
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A 
அல்லது, [ஆ ற 

ஆகவே, துகளின் தொடுகோட்டு வழித் திசைவேகம் அத் 
துகளின் நிலைவழித் தொடுகோட்டிற்கு முனைப்புள்ளி 0-விலிருந்து 
வரையப்படும் செங்குத்து 7ஃ-யுடன் எதிர்மாறு விகிதத்தி 
லிருக்கும், 

மையவிசைப் பாதையில் துகளின் வேகம் காணல் : 

மைய விசைப் பாதையின் பாதச் சமன்பாட்டினை 
விருவிக்குமிடத்து 

1 du \? 
— = 17 — 
தா் * (அ) 

ட h ழ் 
என்று கண்டோம். 1 - -- ஆகையால், 

h? du \? 
v= — = h* /u? —. 

po [e+ (Sy) | 
என்ற சமன்பாட்டைப் பெறலாம். இச்சமன்பாடு, மையவிசைப் 
பாதையின் எந்த நிலையிலும் துகளின் வேகத்தைக் காணப் 
பயன்படும் சூத்திரமாகப் பயன்படுகின்றது, 

வட்டப்பாதை (011008 ௦110) 

ஒரு துகள் விசை மையத்தை உள்ளடக்கிய வட்டப் 
பாதையில் நகருகிறது. 

0 என்னும் புள்ளியை 

விசை மையமாகக் கொண்டு 

நகருகின்ற துகளின் வட்டப் 
பாதையின் மையம் C என் 

Ob, ஆரை ஈர என்றும் 
கொள்க, 0-ஆனது வட்டத் 

தினுள்ளே இருக்கிறது. 7 

நேரத்தில் துகள் 7 என்னும் 

நிலையிலிருப்பதாகக் கொள்க. 
2-யிலிள்ள தொடுகோட்டிற்கு 
0-விலிருந்து 07' என்னும் 
செங்குத்து வரைக. 0727-2 
என்க. 62, 60, 0.2 ஆகியவற்றை இணைக்கவும். 0௦.- ௦ 
என்றும், 0” - ஈ என்றும் கொள்க. 

  

படம் 122
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A 
AOPC-u968G@ bg, co = a? +r? ~ 2ar cos CPO 

A 
= a? + 7? — 2 ar cos (90° — OPT) 

A 
= @-+r?>— 2arsin OPT 

OT 
=@a@+r—2ar (— ர் (5) 

உ ம சரிவு டசி 
8 

= a+ i — 2 ap 

இப்பொழுது -ஐப் பொறுத்து வகையீடு செய்க, 

dp உடு ரோ... 82 0:02 a ale 

: dp r 
அலலது ip = 2 

மைய விசையின் பாதச் சமன்பாட்டிலிருந்து , 

/ ஸூ 

i ‘p> dr 

_f or 
~ ps" oa 

ஆனால், மீ: மீ. ர“. ற ஆதலின், 
a? + r?— a 

p= 2a 

9 = h? 8a® r 
. (@ +r — cs ‘a 

8h? ar   
(a? + h* — c?)3 

(ஆ) விசை மையம் வட்டத்தின் மேலிருத்தல் 

விசை மையம் ட ஆனது வட்டத்தின் மேலிருப்பதால் 
02- ஆரை - சஆகும். ஆகவே, 2௨ - மீ ர... சே என் 
னும் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

2 a’ =a? +r? — Zap 

அல்லது, 7” - 2, என்று காணலாம்.
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3 

ஆகவே, 24 = ல என்ற தொடர்பிலிருந்து, 

h? rs 8h a8 
[பனு ~ 76 

இ 
இப்பொழுது, 846“ 2” - ட எனக் கொண்டால், 

    மைய விசைற - 

உட், ~ 7 

அதாவது, மையவிசையானது முனையிலிருந்து துகளின் தூரத் 

தின் ஐந்தாவது அடுக்கின் தலைகீழ் விகிதத்திற்கேற்ப மாறு 
படும். 

துகளானது விசை மையத்திலிருந்து £ தூரத்திலிருக்கும் 
போது அதன் திசைவேகம் ॥ எனில், 

  

  

2ah 
P= 

ஆனால் மே” நஆகையால் டன சப தர் அல்லது, சோர் 

றய க ய/2. 
‘ie 3 

அதாவது, முனையிலிருந்து £ தூரத்திலுள்ள ஒரு புள்ளிமிலிருந்து 
அம்முனையை சோக்கிய ன என்னும் முடுக்கத்தின் கீழ் MN ld 

r டர 
பேவேகத்துடன் எறியப்படும் ஒரு துகள் அம்முனை வழியே செல் 
லும் ஒரு வட்டப்பாதையில் இயங்கும். 

Sera Lu ures (Elliptic orbit) 

(௮) ஒரு துகள் ஒரு நீள் வட்டப்பாதையில் அதன் 
குவியத்தை நோக்கியே எப்பொழுதும் செயல்படுகின்ற ஒரு 
விசையின் கீழ் நகருகின்றது. விசைவிதி, திசை வேகம், கால 
வட்டநேரம் ஆகியவற்றைக் காணல்,
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துகளின் மீது செயல்படுகின்ற விசை எப்பொழுதும் ஒரு 
நிலையான புள்ளியை (குவியத்தை) நோக்கியே செயல்படுவ 
தால் அது ஒரு மைய விசையாகும். ஆகவே, நீள்வட்டப் 
பாதையும் ஒரு மையவிசைப் பா தையேயாகும். 

மையமுடுக்கம் 72 எனில், மையவிசைப் பாதையின் சமன் 
பாடு 

du P 
wT +u= re eee ove (1) 

ஆகும். ஒரு நீள்வட்டத்தின் குவியத்தை முனைவுப் புள்ளியாகக் 
கொண்டு நீள்வட்டத்தின் கோணதூரச் சமன்பாடு. 

1 
Pi 1 -- 8005 ரி (என்பது செவ்வகலம்) 

என்று நாமறிவோம், / - எனக் கொள்வோமானால், 

es = க் Acoso ar we (2) 

A oe = — rE sin @ , we vee (3) 

a =— + cos ரி. ஷு ஸு (4) 

இம்மதிப்புக்களை ச் சமன்பாடு (1) இல் பிரதியிடுக 3 

e 1 6 P அசத் நிற்ப. 7 + 7 C08 @ = 

  

  

  

2 

தாவ i = P 
a a, 1” முழு 

. h? uw? }? 7 

அலலது,, P= i = ச் க ரச் 

இப்பொழுது, ள் - மஎனக் கொண்டால், 

ஆகும். ஆகவே, குவியத்தை தோக்கியே செயல்படுகின்ற 
முடுக்கமான து குவியத்திலிருந்து துகளின் தூரத்தின் வர்க்கத் 
திற்ேேகற்ப தலைகீழ் விகிதத்தில் மாறுபடும், இதுவே துகள்மீது 
செயல்படுகின்ற விசை விதியாகும்.
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2 3 

இனி, x. ௪ ஆகையால்,” - ப/ ஆகும். 

அதாவது, h= விற் = N ax அரைச் செவ்வகலம், .. (5) 

இப்பொழுது நீள்வட்டப் பாதையில் எந்த நிலையிலும் 
துகளின் திசைவேகம் 1 ஐக் காண்போம். 

P= ly + (<a) | 

என்னும் சமன்பாட்டைக் கருதுக, (2), (8), (5) ஆகிய சமன் 
பாடுகளிலிருந்து மதிப்புக்களை இச் சூத்திரத்தில் பிரதியிடவும், 

me cos 4)? e* sin? 9 y? oss ll ( + i ) te ட் | 

॥ 1 + 2ecos @ + 200880 -- ௪914 9 
i? 

  

  

== [ 1+ 2e cos 8 + 7} 

= [2(1+ecosd)—1 +e] 

p21 + ecos 0) ~(i — ey / 

= [7 — லி] 

  

ஆனால் ஒரு நீள்வட்டத்தில்1- 2 41-22 

லம்ராச்ன ம் 
a 

gif = (2 we 
itr a} 

தின்துடி ஜிஎ [===] 6 அல்லது, நற கனாம் ன os (6) 

காலவட்ட நேரம் 

மைய விசைப் பாதையில் துகளின் ஆரைத் திசையி வரை 
3 ‘ - hes, ் கின்ற பரப்பளவு வீதம் “த என்று நாமறிவோம். ஆகவே, 7 

என்பது காலவட்ட நேரமெனில்,
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I 

aw ab 

2m ab 

h 

an ab 
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- நீள்வட்டத்தின் பரப்பு 

  

2a a 

  

Na 

3/2 

(ஆ) எப்பொழுதும் ஒரு நிலையான புள்ளியை நோக்கியே 
செயல்படக் கூடியதும், அப்புள்ளியிலிருந்து துகளின் தூரத்திற் 
கேற்ப நேர்விகிதத்தில் மாறக் கூடியதுமான ஒரு முடுக்கத்துடன் 
ஒரு துகள் நகருகிறது. அதன் பாதை ஒரு நீள்வட்டமென 
நிறுவல், 

4 என்னும் புள்ளியிலிருந்து 7 என்னும் திசைவேகத்துடன் 
17 என்னும் திசையில் துகள், எறியப்படுவதாகவும், அதன் 
முடுக்கம் ட என்னும் நிலையான புள்ளியை நோக்கிச் செயல்படு 

  

படம் 123 

வதாகவும் கொள்க. OA-9 x- 

அ௮ச்சாகவும், 0 வழியே துகளின் 
எறிதிசை கீர்க்கு இணையான 
OB என்னும் நேர்கோட்டை 

3-அச்சாகவும் கொள்க. 

நேரத்தில் துகளின் நிலை 
2 என்று கொள்க. 2-யிலிருந்து 
20-க்கு இணையாக 714 என்னும் 
தேர்கோடு Ox- M-Qa 
வெட்டுமாறு வரைக, 2-0,]) 

என்க. ,, 08 -2, நிரு, 

துகளின்மீது செயல்படும் 
முடுக்கம் 07-ஐ நோக்கியும், 
70-க்கு நேர் விகிதத்திலும் 
இருப்பதால், துகளின் முடுக்கம்
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- நட. சீ0 (ப என்பது விகிதசம மாறிலி) என்று கொள்ளலாம். 
“. AOMP-IAGSES, YOSsmaaller முக்கோண விதியின்படி, 

> > ஆ 

wp» PO+,.PM+,MO 

ஆகவே, 440, 7/8 ஆகிய திசைகளில் துகளின் முடுக்கங்கள் 
ஆ > 

முறையே ட.ர்ரீ0) ம. 74ரீ ஆகும், mee OM =x,MP=y 
ஆகையால், துகளின் இயக்கச் சமன்பாடுகளாவன : 

x 
a = — Xs ஷ் ன (1) 

a 

oe து, » ஸே நஜ] 

இவ்விரு சமன்பாடுகளும் சாமானிய சீரிசை இயக்கச் சமன்பாடு 

களாதலின், இவற்றின் தீர்வுகள் முறையே 

x = 4005 (வீழ +t B) aut se (8) 

3 - 6008 (12) eo ies (4) 

ஆகும். இப்பொழுது 0.4 = a sears. 

தொடக்கத்தில் துகளானது A-uWAGSH OB-6G Qaourer 

திசையில் 1* திசைவேகத்துடன் புறப்படுவதால், 

7-0, 8 @y=O0,x=O0,y=V. 

(5)-இலிருந்து, 8- .॥008 8 

(9)-ஐ வகையீடு செய்தால், ம்ம இ ழுழ 81 ,t+ B) 
தொடக்க நிபந்தனைகளின்படி, 3: 4 சீ பத 9102. 

ஆனால் 4 5 0, ட 0 ஆகையால் £ - 0. 

ப: 4008 நிஃயிலிருந்து 4 - உ என்று காணலாம். 

ஆகவே, (9)-இலிருந்து % - ௨60,771 என்று காண்கிறோம். 
க ஷு இர் 

இதுபோல், (4)-இலிருந்து, 0 - 02051, என்று பெறுகிறோம். 

ஆனால். 4 0 ஆகையால், 0080 - D3 song De + 

(4)-ஐ வகையீடு செய்க : ypu—Cwy sin(y pt + D) 

ச 72 ட 

தித்தொடர்பில் (-. 0,  1- “a eee பிரதியிடுக,
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ந. 

அல்லது, ௪ 
வீழ 

V னு +4) V 
TI. == sin J pt 

a Ne 
(6) 

(5), (6) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து , 

2 

(=) = [அ] = cos? J, f+ sin? vpt=l 
a டு 

Np 
என்று காண்கிறோம், 

அதாவது, துகளின் இயக்கப் பாதை -- 4 - ணி = 1 என்ற 

நீள்வட்டமென்று காண்கிரரம். ட 08 என்பன இந் நீள் 
வட்டப் பாதையின் இணைவிட்டங்களாகும் (௦01]0த816 4181001616). 

குறிப்பு 1. சமன்பாட்டில் ; - 0 என்று பிரதியிட்டால், 
V 
  y= = என்று காணலாம், 
N ் 

  Vv os . 
அதாவது, 02 - Ve ARMS, Va Je ௦ என்று 

1 

காணலரம். 

அதாவது எறிவேகம் 1 - /2%0,4-யின் இணைவிட்டத்தில் 
பாதி. 

பாதையிலுள்ள எந்தப் புள்ளியையும் அதையடுத்த 
இயக்கத்திற்கான தொடக்கப் புள்ளியாகக் கொள்ளலாமாகை 
யால், 7 என்பது பாதையிலுள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளியென்றும், 
00 என்பது 07-யபின் ஆரை இணைவிட்டமென்றும் கொண்டால், 
7%யில் துகளின் திசைவேகம் - 7, ௩ 00 ஆகும். 

. 2a 
குறிப்பு 2. (89), (4) ஆகிய சமன்பாடுகளில் t- aol + 7௯ =) 

44
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ஆக மாற்றுவதால் 3, ] மாறவில்லையாகையால், துகளின் கால 

. . 2 

வட்டநேரம் ae என்று அறிந்து கொள்ளலாம். 
i 

குறிப்பு 3. துகளின் முடுக்கம் 0-விலிருந்து வெளிநோக்கிச் 

செயல்படுமெனில், 

(1), (29) ஆகிய சமன்பாடுகள் முறையே 

x= psy = ny 

என்றும், அவற்றின் தீர்வுகள் முறையே 

1௨ coshr/,t + Bsinh Jy ts 

y= Cooshyy t+ Dsink J pt 

என்றும் மாறுவதைக் காணலாம். 

தொடக்கநிலை நிபந்தனைகள்ப் பயன்படுத்தி 4-8 - 0 

என்றும், ே- 00 - .. என்றும் காணலாம். 
71 

௫௮2006 மட. 

Vv 

Vp 
ஆகும். ஆகவே, 

112. | i. ge ட ஷை டன 
உ: ௨... 0௦062 வ ப 1 

is (War * ச் 

a 2 

அதாவது, of _ ae 1 என்பது துகளின் இயக்கப்பாதை 

யின் சமன்பாடு ஆகும். இது ஒரு ஆதி பரவளைவு ஆகும், 

  y= sin J sip h J pt 

மதேரி 172. முனையை நோக்கிய 7 என்னும் விசையின் 

6 cot c 
Sy r= ae என்னும் சமகோணச்் சுருளியின் மீது ஒரு 

துகள் நகருகிறது. விசை விதியைக் காண்க. 

தீர்வு உவ ஷ் cot & 

v= A. கையால், -- = ae" Gap = ழ் ஆ 3 = = 

§ cot & 
அல்லது, aie ம
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9 ஐப் பொறுத்து வகையிடு காண்க, 
ரி00% 4. ம 90014 _ 

தத 1 நிகர் ஸரி 0 

த்க் ௯ ௮ 1004 ஷு 

மீண்டும் ர ஐப் பொறுத்து வகையீடு செய்க, 

x ==— a. cot « 

= —(— ucot <) cot « 

= ucot? « 

மைய விசைப் பாதையின் வகைக் கெழுச் சமன்பாட்டில் இம் 

மதிப்புக்களைப் பிரதியிடுக, 

மே P 

der = ew 
P 

ucov XX pu = hat 

P 
அல்லது, Pp - 14 (cot? «< + 1) 

ர் 12 00860 ௨ 

8௭41900820 « 

ரீ 
- AW cosec? «., —— 

rs 

_ i 
= 

ஆகவே, முனையிலிருந்து துகளின் தூரத்தின் மூன்றாவது 
அடுக்குக்கேற்ப விசை தலைகீழாக மாறுகிறது. 

மாதிரி 173, முனையை நோக்கிய P என் னும் விசையின் 
&ழ் ஒரு துகள் க 

a 4 8 au = tanh ise அல்லது லப] 
V2 V2
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என்னும் பாதையில் ஒரு துகள். நகருகிறது. ஒவ்வொரு வகை 
யிலும் விசை விதியைக் காண்க. 

(ன்னை எம். எஸ்ஸி 1965) 

தீர்வு? au = tanh (ste அல்லது 004 (| 
வத N2 

ரி ஐப் பொறுத்து வகையீடு செய்க. 

  

  

  

du I ; 9 1 ரி 
—— = —— sech? { —=)| அல்லது ----.- 0s ec h’ al 
dé கத | ங் 5 Nv 2 N 2 

மீண்டும் ரி ஐப் பொறுத்து வகையீடு செய்க, 

du 1 2 . § டர. 
at aa" V3 ர 8604 a tan A Ts 

1 2 9 a 
ல்லது ——. —— cosec h® + Cot A-—— 

அகி TS பூத Ve Ve 
9 ச 

= — Sec h? ——. tanh ——= அல்லது ௦08 204” 
கத. V2 

  

  

cot h அட 
Nv 2 

= — au Sech* os YOO gs Gis Cosec h* ல 
2 J 2 

as ட் = — 11 5605 ள் அல்லது ॥ 008 204” ao 

du 
  . tu au —uSech? 9 gag u + u cos ec ht —& 
de v2 2 

P 8 
HSTUB, TT = u(1 — sech, oral 

8 
ல்ல 1 + 008 20/7 க] 
— ( v2 

  

9 
= u tan ’?— அல்லது 1/ 004/1 ட 

52 (28) அல்லது (12)
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௫ ஏம (அ , வகைகளிலும்) 

oP = hia’ ad 
2: 

=f? a. 

* 5 

அதாவது, விசையானது முனையிலிருந்து துகளின் தூரத்தின் 

ஐந்தாவது அடுக்குடன் எதிர்மாறு விகிதத்திலுள்ள து. 

மாதிரி 174 ஒரு அலகு பொருண்மையுடைய ஒரு துகள் 
ஒ கோணமுடைய ஒரு சம் கோணச்் சுருளி (80181 ஐயகா Spiral) 
மீது அதன் முனையுடன் துகளின் நிலையைச் சேர்க்கும் நேர் 
கோட்டிற்குச் செங்குத் திசையிலேயே எப்போதும் செயல்படு 

3 2 : sec K —3 
கின்ற ஒரு விசையின் கீழ் நகருகிறது. அவ்விசை மு 
என்றும், முனையைச் சுற்றி வரையப்படுகின்ற ஆரைச்சிறைப் 

‘ ட படைய ea, BRT OX ட 
பரப்பளவு வீதம் > / Cy sin 4 009 6) 7 என்றும் 
காட்டுக. 

தீர்வு: விசையானது ஆரைத் திசையிக்குச் செங்குத்துத் 
திசையிலேயே செயல்படுவதால்'ஆரை முடுக்கம் பூச்சியமாகும். 

ர dG \2 பட பனை ட ன ப. ws 1) 
8 r( dt | ் 

சமகோணச்் சுருளியின் சமன்பாடு £ = ae Feb ot 

dt dr 49 
“dt ~ 40° dt 

_ 9 cot x. di 
= acot«, ட dt 

88 ௯: 00% XK, —— ன 2) 
at A 

; a'r d@ \3 (1) இலி Fe cay (AE. ) இலிருந்து, “5 (4 ) 

a hy ee (அ) 
ச 0041ல் ன்
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- tan? « (4; ) 

  

r at 

dr 

. at (ரஷ = dr 

உது 7 dt. 

2] 
‘dr 

தொகையீடு காண்க, log ரி - (றட 102, 4 என்பது 

A 

தொகையீட்டு மாறிலி, 

(81 
= logr 

dr tan? « 
ae = 4r (9) 

a6 1 dr 
மேலும், (2)-இலிருந்து, -- - -- 84 த் 

3 

= + tan «. a ர் 

49 tan? « oe Se . r at = Artan<.r 

3 

= Atan« . rt ம 
7 4 அதிற் டட 4 டட) 

இப்போது, ஒர் அலகுப் பொருண்மையின்மீது ஆரைத் திசை 
யிக்குச் செங்குத்துத் திசையில் செயல்படுகின்ற விசை 7” எனில், 
குறுக்கு முடுக்கமும் 7” ஆகும், 

த் டீ ( =) = Ps 
r at dt 

[உ
 

8601 4 1 
அதாவது; -- (A tan « ) =P. 

a
 t 

3 ௯. 

அதாவது, 22 ட் [4 tan x .secta . °° % A a 
r at
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sec? X-2, 
= Atan & . see°K oF Ar tan’, 

(8) இலிருந்து 

3 sec? « — 2 + tan? « 
. A? tan K% » see* K.P 

த See XK — 8 
= A®tan & . sec’ KX. # fe 

A’ tan « sec? = p BOG, A = J (, COL K 006” X) என்று 

கொண்டால், 

வனி... . . 
(முதற் பகுதியின் நிறுவல்) 

இப்போது, ஆரைத் திசையியினால் வரையப்படும் ஆரைச் 

சிறைப் பரப்பளவு வீதம் 

d0 
=i, 

“dt 

sec? «, கலா (4) இலிருந்து, 
820” 4 

2 40001 4008). 180 ஷா 
    ர பட வைய் —__ க 

ழவூ7(ம00% 4 0088. 18074), peers 
  

=} (sin x cos &) 550 % 

eeiluio (Apse) 

Ans nnusHAH SS moiow longe: ure sulayerar OG 

புள்ளிக்கு வரையப்படும் ஆரைத் திசையி மீப்பெரு அல்லது 
மீச்சிறு மதிப்பைக் கொண்டிருக்குமெனில் அப்புள்ளியானது 

அம் மைய விசைப் பாதையின் கவியம் எனப்படும். ஒரு 

கவியத்தில் வரையப்படுகின்ற ஆரைத் திசையியின் நீளம் 

கவியத்தூரம் (௨ற8148] 0181௨0௦0௦௦) எனப்படும், 

5 ஆகையால், ஆரைத் திசையி 7 மீப்பெரிதாகவோ 

அல்லது மீச்சிறிதாகவோ யிருக்கும்போது ப ஆனது மீச்சிறி 

தாகவோ அல்லது மீப்பெரிதாகவோயிருக்கும். இதற்குரிய 

du . 
நிபந்தனை 76 = O Bou. 

eat de wt er என்று நாமறிவோம்.
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1/-இன் மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு மதிப்புக்கு பன = O 

ஆகையால், 

1 a 1 
எனக் வல இத = 

ழ் ர் 

அல்லது ற ர, 

ஆகவே, ஒரு கவியத்தில் ஆரைத் திசையியானது தொடு 
கோட்டிற்குச் செங்குத்தாக யிருக்குமென்றந்து கொள்ளலாம். 
அதாவது, ஒரு கவியத்தில் துகளானது ஆரைத் திசையிக்குச் 
செங்குத்துத் திசையில் நகரும், 

கவியக் கோட்டின் பண்பியல்புகள் : 

0-ஐ விசை மையமாகக் 
கொண்ட மைய விசைப் 

பாதையில் 8 என்பது ஒரு 

கவியம் என்று கொள்க. 

4, என்பது 2-க்கு இருபுற 

முமுள்ள மற்றுமிரு கவியங் 
கள், 

துகளின் மைய முடுக்கம் 
0-விலிருந்து அதன் 
தூரத்தை மட்டுமே சார்ந் 

துள்ளதெனக் கொள்க. 2 
எனவே, அதன் திசை 
வேகமும் விசை மையத்திலிருந்து அதன் தூரத்தை மட்டுமே 
சார்ந்திருக்குமல்லாது அதன் திசையுடன் சார்பற்றதாக 
யிருக்கும் . 

  

படம் 124 

ட Gu P 
இப்பொழுது a +ucs ‘it   

@u என்ற சமன்பாட்டை dee 27 (0) என்ற வகைக்கெழுச் சமன்   

பாடாகக் கருதலாம். தொடக்கத்தில் துகள் மீ-யிலிருக்கும் 
போது அதன் கவியத்தாரம் மீப்பெரிதாக அல்லது மீச்சிறிதாக 

யிருக்குமாகையால் me ு 09 ஆகும். அந்த மீப்பெ ல்ல dé ரு அலலது 
மீச்சிறு கவியத்தூரம் 1, எனில், 

95
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தொடக்கநிலை மதிப்புக்கள் ॥ஈ க 8: 0) aw 0 ஆகும். 

இத் தொடக்கறிலை மதிப்புக்களறாக்கிணங்க மேற்கண்ட, 

வகைக்கெழுச் சமன்பாடு ஐற்றைத் தீர்வுடையதாகயிருக்கு 

மென்பதைக் காணலாம். மேலும், 9-ஐ.--ரி என்று மாழ்றுவதால் 

தொடக்கநிலை நிபந்தனை களோ அல்லது வகைக்கெழுச் சமன் 

பாட்டின் அரைப்ம்பா மாருதாகையால் அவ்வகைக் கெழுச் 

சமன்சபாட்டின் தனித்தீர்வாகிய w= FiO) என்ற வளவுப் 

பாதை தொடக்கநிலை நிபந்தனை களை நிறைவேற்றிய நிலையில் 

தொடக்கக் கோட்டைப் பொறுத்துச் சமச்சீரு௨னிருக்கும். 

ஆகவே, ஒர மையவிசைப் பாதையானது விசை மையத்கி 

லிருந்து ஒரு கவியத்திற்கு வரையப்படும் நேர்கோட்டின் இரு 

புறமும் சமச்சீருடனிருக்கும். 

  

இப்பொழுது 48 என்ற இரு கவியங்களுக்கிடையேயுள்ள 
விசைப் பாதைப் பகுதிமட்டும் தரப்பட்டுள்ளதாகக்க் கொள் 

வோம். மைய விசைப் பாதையானது 08-யைப் பொறுத்துச் 

சமச்சீருடனிருக்குமாகையால், பருதி 49-யை பேயின் மேல் 
மடித்து, விசைப் பாதையின் 82 என்ற பகுதியை 6-யில் ஒரு 

கவியத்துடன் பெறலாம். 092 என்னும் கவியத்தூரம் 04 

என்னும் கவியத் தூரத்திற்குச் சமமாகும். இதுபோல் விசைப் 
பாதைப் பகுதி யை 0யின்மீது மடித்து மற்றுமொரு மகுதி 
02-யை மயில் ஒரு கவியத்துடன் பெறலாம். இங்கு கவியத் 
தூரம் 0//ஆனது கவியத்தாரம் க்குச் சமமாகும். 

ஆசுவே, கவியங்கள் பற்றிய பின்வரும் உண்மைகள் 

தெளிவாகின்றன . 

(டி எந்த ஒரு மைய விசைப் பாதையும் இரு 3வவ்வேறு 
டூளங்களுடைய கவியத் தூரங்ககாயே பெற்றிருக்கும். இவ்விரு 

கவியத் தூரங்களயும் ஆரைகளாகல் கொண்டு வரையப்படும் 

இரு ஒரு மைய வட்டங்களைத் தொட்டவாறு மைய விசைப் 
பாதை அமைந்திருக்கும் 

(மி) இரு அடுத்தடுத்த கவியங்களுக்கிடையேயுள்ள பாதை 

மட்டும் தெரிந்தால், கவியக் கோடுகளின்மீது மடித்து 

பாதையின் எஞ்சிய பகுதிகள் வரைந்து கொள்ளலாம் 

GH) இரு அடுத்தடுத்த கவியங்களுக்கிடையேயுள்ள விற் 
பகுதி விசை மையத்தில் தாங்கும் கோணம் ஒரு மாறிலியாகும். 
இது கவியக்கோணம் (apsidal 88212) என்றழைக்கப்படுகிறது.
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குறிப்பு: சிலவகை மையவிசைப் பாதைகளில் முதலாவது 
சிறப்பியல்பு மீறப்பட்டிருக்கலாம். கவியத்தின் மீச்சிறு தூரம் 
பூச்சியமாகவோ அல்லது மீப்பெருதூரம் கந்தழியாகவோ 
இருக்கலாம். அதாவது, உள்வட்ட, ஆரை பூச்சியமாகவோ 
அல்லது வெளிவட்ட ஆரை கந்தழியாகவோ இருக்கலாம். 

இவ்வகை மைய விசைப்பாதைககா விதிவிலக்குகளாகக் 
கொள்ள வேண்டும். 

ணர் எனும் மைய முடுக்கத் 

இடன் நகருகிறது. அது கந்தழியிலிருந்து விழுந்தால் என்ன 
திசை வேகத்தைப் பெறுமோ அதைப்போல் ஈ மடங்குத் திசை 

வேகத்துடன் ஈ தூரத்திலுள்ள ஒரு கவியத்திலிருந்து எறியப்படு 
a 

  மாதிரி 165. ஒரு துகள் 

கிறது. பாதையின் அடுத்த கவியத்தூரம் a என்று 
ச்ட் தத அமை 

நிறுவுக. 

1: ம என்றும், துகளானது எந்தத் திசையிலும் எறியப் 

படுவதாவும் கொண்டால் மைய விசைப் பாதையானது விசை 
மையத்தின் வழியே செல்லும் ஒரு வட்டம் என்று காட்டுக, 

தீர்வு: / நேரத்தில் விசை மையத்திலிருந்து துகளின் 

தாரம் % எனில், மையமுடுக்கம் -*, ஆகும். (என்பது மாறிலி). 

  

அட்டர் 
“dt Xs 

உ ன்பம். கடல் 
அகட ம ~ dx ஜூ. இட ஆகையால் 

ட அனகை. 
ae Te, 

அதாவது, vidi ss — 2 de 

% - கந்தழி (,) யிலிருந்து, - சவரை துகள் விழும்போது 
பெறக்கூடிய திசைவேகம் 1 எனில், 

- a 
c dx 

vdy = — yn, ட ம ] ன 

oo
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y? —1)]¢ 4 
அதாவது, “ஓ. - 9 |Z os ~ Aas, 

உம ச்ச் 

ou Y= இர” 

  
௩ B 

அல்லது, உ: ஆ 
— 1 ஆ 7 ஒக்வே, எறிவேகம் - nv on எற் 3 Bat. 

பாதையின் வகைக் கெழுச் சமன்பாடு 

  

  

  
    

au ன்ன P 
de we 

ஆனால், 2. த == pu’ ஆகையால், 

ay dag es nue ன் pues 

dp hPa? he. 

டத் 
இரு புறமும் 2 a ஆல் பெருக்கித் தொகையீடு காண்க, 

3 

a ee laa if de dp 80 ரர. 
  

5 4 
தொகையீடு காணின், 5 | (<7) + u? | அ அனி + C. 

2 
BCH vy? = h° | (=) + மு” | என்று அறிவோம். 

/ 

fo பர அட y+ w | ட = ஆ ட CE 
ர 

தொடக்கத்தில் £ - ஈஆகையால், ம - =; கவியத்திலிருந்து 

எறியப்படுவதால் 4 : 0:70 af Zat, இம்மதிப்புக் 
களைப் பிரதியிடுக,
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ம a 1 ம் = O+—-) = —-+C. ma = Ot S| = gat 
2 h? 

HSTUB, Fa னா டாரே 

n? 

ae Bai ன 

np 71 _ fb 

C= gr Bak = age (M1) 
சமன்பாடு (1) இலிருந்து, 

me (HP +u |= சட் ௮ கரிய நீடு 

  

oe 

    

  

2a? | \ do 2 2ay 
. du \2 a 2a’ put ர வடு 
க += = at “அரி (m ) 

அ 24 0-0) | 
ne a 

= [owt or—1) | 
arn 

டல (அ). = = aul— env + (nt— டு (4) 
aé an 

துகள் ஒரு கவியத்திலிருக்கும் போது a - 0 ஆகையால், 

கரும. ரி ட்--1)௬ 0. 

a= = என்று பிரதியிடவும். 

(nn — 1) ri — மிர + af = 0 

டீ, ர் என்பன இவ்விருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களெனில், 

as 
r a r 3 = 

1 3 n? டல 1 

iio, என்பன பாதையின் இரு கவியதூரங்களாகும், ஒரு 
கவியதூரம் ம என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால், 1, - ஈன்று 
Gr Hud. 

4 

  ர் 
1
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: 2 
அல்லது, 1, X 7-1 

a 2 க ப ட க 
OMB P= Taam என்று அடுத்த குவியத் தூரத்தைப் க 
பெறலாம். 

மேலும், 1: 1 எனில், சமன்பாடு (2) இலிருந்து, 

என்று காணலாம். அதாவது, a = Jaut —u? 

=U Vay? — 1 

du 
Se தல a, 
u Ja? — I க 

தொகையீடு காணின், secau= 6 +k, k என்பது மாறிலி. 

தொடக்கத்தில், 9௯ 4. 9-0 ௩, 6-0, 
a 

sec au= @ 

au = sec @ 

a_i 

r cos § 

அல்லது, F =acos O. 

இது முனைப்புள்ளி வழியே செல்லும் ஒரு வட்டத்தின் சமன்பாடு 

ஆகும். 

மாதிரி 176. முனையிலிருந்து துகளின் தூரத்தினுடைய 
மூன்றடுக்கின் தலைகீழ் விகிதத்திற்கேற்ப மாறுபடுகின்ற மைய 
முடுக்கத்துடன் ஒரு துகள் நகருகிறது, முனையிலிருந்து ச தூரத்தி 
லுள்ள கவியத்திலிருந்து, 2 ஆரையுள்ள ஒரு வட்டத்தின்மீது 
சுற்றுவதற்குத் தேதேவையான வேகத்தைப்டூபால் .£.உ. மடங்கு 
வேகத்துடன் அது எறியப்பட்டால், பாதையின் சமன்பாடு 

r cos aa) - என்று காட்டுக, 
கத
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தீர்வு ௨ முனையிலிருந்து % தூரத்தில் முடுக்கம் ௯ 4 
x 

ஆகவே; ॥ ஆரையுள்ள வட்டத்தின் மேலுள்ள நிலையில் 

  

முடுக்கம் - அ, 
ae 

ஆகவே, 4 முடுக்கத்துடன் வட்டத்தின்மேல் நகரும் 
a? 

துகளின் வேகம் 1), எனில், வட்ட மையத்தை நோக்கி 
2 

செங்கோட்டு முடுக்கம் ன். ஆகும். 
a 

ye 
ee a ™ a8 

அல்லது) ட ௭ க 

அல்லது, 77) - பழம: 

cOGash Vals, V= JV, = vente a Ne 
a a 

  

r spp 5Ae giaalar Osa P = pire = pn. 

பாதையின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு : 

கடட ட்டம். 
det Wa 

. bee 
At 

wi 
he 

2 a ஆல் பெருக்கித் தொகையீடு காண்க. 
a 

i 3 a 

ea += a uw? + wor Deb. 
40 ; 

/ ௩௫ ர் 

அல்லது; Wi a + 0 | = Wb C, 
dg |
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அதாவது, 9” les + “| = pv +4+C sit (1) 

க 1 i an தொடக்கத்தில், u = ச்ச a - 0 (கவியத்தில்),ர 2 77 

  

  

  

  

  

  

ம்ம 
8 

ச -௪[250]- 24௨ 
8 ர் 2 

B h? # 
அதாவது, = மெ எ ஜல் ரி +C€ 

a a 

oe ம் : தற = au ம ௮ [ம் 2 a? Co. மீ 

1 விரு du \? ல a ம 
(1)-இலிருந்து, | (-- 48 | = pur + ரீ லீ 

a du \? . றி 
அக்க 2_ 4 2 பன். அல்லது, (ர) +4 4 (« + =) 

[2-௮] dg 2 

a 1 
40 த] ல் we 

ட் 1 3 5,2 
Sea of a? 

2 adu 1 
. = —= dé.   

N 1—a? uv? V2 

தொகையீடு காண்க, sin? au = = ௰, ற என்பது மாறிலி, 

உ 1 
தொடக்கத்தில் u = a3 9-0, 

"=O+D 

: 9 ளா 
sin~' au = —— sats ve b 3
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‘ ரி ar} 
au = § ட்ட 4 —_ | in ioe > g | ais = 

க 9 ‘ a 3 
அல்லது, 2௪7006. என்பது பாதையின் சமன்பாடு 

N2 

r+ நே 

ர 
மாதிரி 177. முனையை நோக்கி p முடுக்கத்தை   

யுண்டு பண்ணக்கூடிய மையவிசைக்குட்பட்ட ஒரு துகள் (௪, 0) 
என்னும் புள்ளியிலிருந்து கந்தழியிலிருந்து புள்ளி வரையுள்ள 
வேகத்துடன், தொடக்கக் கோட்டுடன் ௦௦! 2 கோணத்தில் 
எறியப்படுகிறது. பாதையின் சமன்பாடு 7- ௪(3- 28119) 
என்று காட்டுக, கவியக் கோணத்தையும் தூரங்களையும் 

காண்க. (சென்னை எம். எஸ்ஸி. 1968) 

தீர்வு: 1 நேரத்தில் முனையிலிருந்து துகளின் தூரம் x 

. — x + 2a i 
எனில், மைய மூடுக்கம் ம | ஆகும். 

ச் 

  
  

d°’x _ x+2a 

de ச் x® 

dv 2 

1 24 
அல்லது, 1 dy = — 4 eo “6 ச்] dx. 

© PAGS EX = ஈஉவரை தொகையீடு செய்க. 

0 
4 f 1 2a 

gece] [சஸ் இக 

v= 

x 
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மைய முடுக்கம் Psp aia 
ro 

= p (ut + 2a us) 

. பாதையின் வகைக் கெழுச் சமன்பாடு: 

au _ &P 
dor = ee 

p (ut + 2a vu) 

h? uw? 

= a {u* 4- 2au3) . 

2 வ ல் பெருக்கித் தொகையீடு செய்யவும். 
சரி. 

i du \2 2p (2 2a us 
{<} je? i + =e). Cc 
\ado} wie ta ft 

Qn [ur ae \ . 
= [௮ | அஃ | 1 கே 

wie | 2} 
a xa sl j du \* 5» pat us 
a gage) (9) to io Be ( t Sipe. on ft & ft \3 kK 3 1- சே (1) 

காட்டிற்குமிடையே ன்
 

௦
 இப்பொழுது; எறிதிசைக்கும், தொடக்கக் 

யுள்ள கோணம் எ எனில் 

cot < = 8 என்று தரப்பட்டுள்ளது. 5, 84 5 1/2. 

முணையிலிருத்து தொடக்கத்திசை வேகத்தின் திசைக்கு 

வரையப்படும் செங்குத்து 2, எனில், 2; - ஈட & = 53 

(என்பது தொடக்க ஆரைத் திசையி) 

ee 1 2 
இப்பொழுது, pe (4) என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து) 

oO
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டர்ன் 2. 
a = (Fr) re 

ட ஏய = = 5h? 
  

  

  

a a, 

ஆனால் தொடக்கத் திசைவேகம் 7 எனில் 13 - ae 

ஆகையால், 

நட்ட ட 
ள்.“ 92 

ல்ல ந ௨ ட அலலது 3a. 

சமன்பாடு (1) இலிருந்து, 
a. ft du \2 «log & au‘ La 

v= (ae) + (ர 2   

  

  

3a 

1 a 
தொடக்லத்தில், 2 — P= ao 

a, 528 

கிழ nw | { du )? : ‘| ( 1 i 
, ee | fa] a தே ௦ 
* 3a3 அர ! x Bas 208 + 

op (Sop Sp . 
6 ர் ரதம் அதது ம 2 “ - Cc = C oe C = 0. ளை அமா எந்தனை வ 

உ ர்ல்2 | 9 ( #& aut அ (அ) poe | அப + SS | (4 “(5 2 
3 4 2p (= + 8an ) 

6 / 

pus (2 + Bau) 

" 3 

(4) bee Laas S{—] 4+? = aus (2 + 38 au} (0. ணப (24 

॥ 

2 
(4) = 18 (2 + Bau) — u? 

=v (2au + da? uv’ — 1) 

=v? (au + 1) (8 au — 1)
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கி + கையால் இடம். meal 
ஆ op = > “8 re do. °° \ dé 

_ijary 
7 ர்! 

1 {dr \2 1 (8 8a wf[ty= ={441\ (4-1 
a al al ப \{ x 

= 4 (a+r) (8a—r) 

. a ப ப ப ப ப ப ப பப 
“9a ம் (237) (௪-7) 

க dr 
அல்லது, Oe ——— - -_-_- - 

(2-4) (2-7) 
> 1 

தொகையீடுகாணின், ரி - | a + மாறிலி. 

  

க் (a + r) (8a — Fr) 

இப்பொழுது, 7 - £ஈ -ட) என்று பிரதியிடுக, ,*, சீ. - ஸீ. 

a+r=2a+y,3a—r = 2a—y. 

  

ரு ஸ் 

= ce 6 SS Eon நிதி 
Ia (2a +») (2a — y) றி 

ரு dy 

=| ம அறி யற் + tom fed 

  

= Sin-! Pee +, ¥ என்பது மாறிலி, 
| 2a 

o—> = Sin-1( 2) 
2a! 

ர் ட ட் 
த 5 Sin (@ — 7) 

r—a ; அல்லது, =a 2 Sin (@ — ¥) 

, தொடக்கக் கோட்டிலிருந்து ரீ அளவிடப்பட்டால், தொடக் 
கத்தில் 9-0, ர. 

9-0.
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. roa 

°* நே 

r—a= 2asin @ 

= sin @   

r =a + 2asin@ 

அதாவது, ॥- ஈ(1- 2800) (பாதையின் சமன்பாடு) 

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து, அ = 2acos 6. 

Pe salud Ae it 0 ஆகையால் 008 ரி ௭ டு ஆகும், ad 

ர - 2. ஆகிய புள்ளிகளில் கவியங்க 52, 2. 
ளஞுள்ளன. ஆகவே, கவியக்கோணம் ஈ ஆகும். 

கவியத்தூரங்கள் முறையே, 7, - ர ( 1 4: ஸ்] = 8a, 

ro=a ( 1+ 2sin 22 

- ர (அளவில் மட்டும்) 

அதாவது ம, 88 என்பன கவியத் தூரங்களாகும்,. 

மாதிரி 178. முனைப்புள்ளியிலிருந்து ஈ தூரத்தில் J ,/2 

திசைவேகத்துடன் தொடக்கத் தூரத்திற்குச் செங்குத்துத் 

திசையில் ஓர் அலகுப் பொருண்மையின்மீது p [2 (a?-+b%) ub — 
இல்” படீ]க்குச் சமமான மைய விசையின்கீழ் எறியப்படுகின்ற 
எறிபொருளின் பாதையைக் காண்க, 

தீர்வு: முனைப்புள்ளியிலிருந்து ஈ தூரத்தில் செங்குத்துத் 
திசையில் பொருள் எறியப்படுவதால், முனைப்புள்ளியிலிருந்து 
தொடக்கத் திசைக்குச் செங்குத்துத் தூரம் ர ஆகும். 

du \* ர 1 ட A . . 
ஆகவே, (ர) கறு றன் என்னும் சூத்திரத்திலிருந்து , 

dn \* 7. 41 

(4) பனை ப 

தொடக்கவேகம் * - J, /a.
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du \? | 
டர] [வ] பழ h (= + 

என்னும் சூத்திரத்திலிருந்து, 

அப ச் 1. 
a a 

a 

  

அல்லது, 42 ம, 

வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

au Pn [2 (a? +5?) 2° —8a°5? 1] 
Saar 4u= ss 
ag? ¥ Hoa? jee ue 

i = 2(a* + b)u —~ 8 a bd? u® 

இருபக்கமும் 2 2 -ஆல் பெருக்கிக தொலையீடு காண்க. do 

du \>o vo, Ee , ub so ae ae அ. ம கி oS _. C (a) be 2 [20 +094 8a°b ர 

௬ (852/1 மீட்பு 0 

௩ உர் (மம்) வீ றற 1] 10 

ட அ கு 1 du தொட வ வட வீக் = . _ தாடக்கத்தில், உ --, 2-௦ 3 020 
12 

த = 3 a 2 2 3 2 க் ர (ட) உ [(ஏ4-டத்5) வட. ரூ.25 ப] 

= u° (a7u°—1) (1—b? vu’) 

dui are 

dé 9 ரர 

3 1 dr \? 1 {a த் 

1 /adr\* 1 be த 
rf (ar ஐ (௨79) (ம் 

ட I 
ஆனால் உ ன் ஆகையால்,   

  

் dr i 1 2 a 2 3 (Sp) =e @ A) 0 

௬ - (கர) ரா BY 
r
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ae dé = rar 

 (a8—r?) (19) 

. r dr 
தொகையீடு காணின், § = | என = «OCt:sSCOor 

விபவ 75) (4-5) 

இப்பொழுது, 2*- 2-0 ம” என்று பிரதியிடவும். 

ஸ். 272 

@— 7? = ஓய்வே (ஜீ) 2” 

2 82 தி]     
Vv (a—b?) ட 7: 

  

2 
- 008- ன த + X, 4 என்பது மாறிலி,   

ட ஏத 
V@—b Va B 
    அல்லது, cos (@—K) = 

தொடக்கத்தில், 7௫, சி 0 

0066 1 அல்லது, 0, 

Ja —b? 

aves, —h? = (a? — b*) 00858 

x? = a? cos?@ + b° — b*? cos? 8 

= a’ cos2@ +. b? (1—cos*? @) 

= acos? @ + Bb? Sin? @. 

இதுவே எறிபொருளின் இயக்கப் பாதைச் சமன்பாடாகும், 

மாதிரி 179. ஒரு துகள் au’ + bu? எனும் மையமுடுக்கத் 

துடன் நகருகிறது. முளைவிலிருந்து, £ தூரத்தில் அதன் எறி 

வேகம் 7*ஆகும். 75% 4 + ee எனில், துகள் கந்தழித் 

தூரம்வரை போகுமென்று நிறுவுக. 

தீர்வு: வலைக்கெழுச் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

d*u P 
at = Re 

ம்
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வம் bu 

Pe 

a -+- bu = 

இருபக்கமும் 2 He aye பெருக்கித் தொகையீடு காண்க. 

2 a4 

(4) ட ல + =| + மாறிலி, 
ag we 

veo fi? (a) வ | ன் 2 (au fF +) 4A, A 

என்பது மாறிலி, இ . 

தொடக்கத்தில் ர - = 5 a =O,v=V 

2 
y= als 4. அரக 

துகள் கந்தழித் தூரத்திற்குச் செல்ல வேண்டுமாயின் அதன் 

திசைவேகம் 7-ஆனது £- _, ஆகும்போது பூச்சியமாகவோ 
அல்லது எதிரடையாள மதிப்புடனோ இருக்கக் கூடாது, 

4 b 
i> ale + sg) +4 

: 5 2a b 
அலலது, 72; ke of Re 

பயிற்சி 19 

1. முனைவுப் புள்ளியை நோக்கிய 2 எனும் விசையின் கீழ் 
இரு துகள் ர! - 87 008 1ரி எனும் வளைவரையில் நகருகிறது. 
விசை விதியைக் காண்க. 

2. மூனைவை நோக்கிய 7 எனும் விசையின் கீழ் ஒரு துகள் 7” - ௨008 8ர் எனும் வகாவரையில் நகருகிறது. விசை 
விதியைக் காண்க, 

8. மூனைப் புள்ளியை தோக்கிய 2 எனும் விசையின் கீழ் 
ஒரு துகள், 

7 - 400880. 2 வடர
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எனும் வலைவரைப் பாதையில் நகர்ந்து செல்கிறது. விசை 

விதியைக் காண்க. 

4. முனையை நோக்கிய 7 எனும் விசையின் கீழ் ஒரு 

துகள் அம்முனை வழியே செல்லும் r = 8005 8 எனும் வட்டப் 

பாதையில் நகருகிறது. விசைவிதியைக் காண்க. 

5. முனையை நோக்கிய 2 எனும் விசையின் கீழ் ஒரு துகள் 

ர ஈரி எனும் வளைவில் நகர்ந்து செல்கிறது. விசை 

விதியைக் காண்க, 

6. முனைப் புள்ளியை நோக்கிய 7 எனும் விசையின் கீழ் 

a 78 8, 
ஒரு துகள் (1) 82 = en 

(ii) au = 008489, (010) /- sinhné , (iv) r? cosn@ = a” 

எனும் வளைவரையின் மீது நகர்ந்து செல்கிறது. விசைவிதி 

காண்க, 

7, மைய விசையின் கீழ் வரையப்படுகின்ற ஒரு பாதை 

யில் எந்தப் புள்ளியிலும் துகளின் திசை வேகமானது விசை 

மையத்திலிருந்து அப்புள்ளியின் வர்க்கத்துடன் எதிர்மாறு 

விகிதத்திலுள்ளது. பாதை ஒரு சமகோணச் சுருளியென்று 

காட்டுக, 

8. ஒரு மையவிசைப் பாதையில் ஏதேனுமொரு புள்ளியில் 

துகளின் திசைவேகமானது, விசை மையத்திலிருந்து அதன் 

தூரத்தை ஆரையாகக் கொண்ட வட்டப்பாதையில் நகர்ந்து 

செல்லும் ஒரு துகளின் திசை வேகத்தைப் போல் = மடங்கு 

1 த 
எனில், மையவிசையானது- 5 1 க்கேற்ப மாறுபட மென்றும், 

பாதையின் சமன்பாடு 7”! - 271006 (8-1) ரி என்றும் 

காட்டுக. 

9. மைய முடுக்கமானது விசை மையத்திலிருந்து துகளின் 

தூரத்தின் ஏதேனுமொரு முழு எண் அடுக்குக் கேற்ப மாறு 

படின், பாதையில் அதிகபட்சம் இரு கவியத் தூரங்களிருக்கு 

மென்று நிறுவுக. 

10. ஒரு மைய விசைப் பாதையில் விசை மையத்தி 

லிருந்து ௦ தூரத்திலிருந்து ஒரு துகள் வட் 01 திசை வேகத் 

96
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துடன் எறியப்பட்டு , (“-- 22) எனும் மைய முடுக்கத்துடன் 

நகர்கிறது. துகளின் பாரை 4” - ௦1 என்னும் வசாவரை 

யென்று காட்டுக. (சென்னை எம். எஸ்ஸி, 1968) 

11. ஒரு துகள் குறிப்பிட்ட ஒரு புள்ளியிலிருந்து குறிப் 
பிட்ட ஒரு திசையில் முனையிலிருந்து அதன் தூரத்தின் உ ஆவது 
அடுக்கின் தலைகீழ் விகிதற்திற்கேற்ப மாறுபடுகின்ற மைய 

முடுக்கத்தின் கீழ், கந்தழித் தூரத்திலிருந்து அப்புள்ளிவரை 
விழும்போது பெறக்கூடிய திசை வேகத்துடன் எறியபடுகிறது. 

அதன் இயக்கப்பாதை ஏரா* ஐீா$00 (8-8) 9 என்று 

காட்டுக. ் 

12. ரு துகள் ஒரு நிலையான புள்ளியை நோக்கி 2 இயல் 
பான நீளமும், ர மீளியல் குணகமும் கொண்ட ஒரு மீளியல் 
புடைய கயிற்றின் மூலம் ஈர்க்கப்படுகிறது. அது தூரமுள்ள 

ஒரு கவியத்திலிருந்து ,/ 2 நஜ எனும் திசை வேகத்துடன் 
எறியப்படுகிறது, அதன் மற்றய கவியத்தூரம். 

nr (r ~a)— 2 Pha(r +a) = O 

எனும் சமன்பாட்டின் மூலம் தரப்படுகிறதென்று காட்டுக, 

18 விசை மையத்திலிருந்து a * ம் தூரத்திலுள்ள ஒரு 

கவியத்திலிருந்து ஒரு துகள் படத திசை வேகத்துடன் எறியப் 
a+ 

படும் ஈ பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் 

rit p {Baut — 2 (a? — 62)} ,a>b 

என்னும் மைய விசையின் கீழ் நகருகிறது. அதன் பாதை 

7 3 ர 00089 என்று காட்டுக. 

14. முனையிலிருந்து £ தூரத்திலுள்ள ஒரு கவியத்திலிருந்து 
1” எனும் திசை வேகத்துடன் எறியப்படும் பொருண்மையுள்ள 

டட டது ட ஒரு துகள் தாரம் எனும் தள்ளு விசையின் கீழ் நகர்கிறது. 

4 மீர்” ் . ape 2” எனில், அதன் பாதையின் சமன்பாடு 

rcos P@ = ம என்றும் / நேரத்தில் அது திரும்பியுள்ள கோணம் 
1 P 

ரி என்பது (மட்! (= டு என்றும் காட்டுக. 

15. முனையிலிருந்து ஈ தூரத்திலுள்ள ஒரு கவியத்திலிருந்து 
1” எனும் சை வேகத்துடன் எறியப்படும் கள் 

aS (தூரம்)
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எனும் மைய முடுக்கத்துடன் திகருகிறது. கந்தழியிலிருந்து 
அக் கவியம் வரை நகரும்போது அது பெறக்கூடிய திசை 
வேகத்தை விடவும் 1 குறைவாகவோ அல்லகு அதிகமாகவோ 
இருப்பதற்கேற்ப அதன் இயக்கப் பாதையின் சமன்பாடு 

Aaa | 
COs eer eee gaat ப = 

m ev ர | a 

N (a V*— 1p) = 

ரா 
அல்லது 7 009 | a 

என்று காட்டுக, 

16, முனையிலிருந்து £ தூரத்திலுள்ள ஒரு கவியத்திலிருந்து 
1 பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள் J (10a) எனும் திசை வேகத் 

துடன் எறியப்பட்டு 84 [983 1 -- 8ர ௨] எனும் 'மைய விசை 
யின் கீழ் நகருகிறது. இரண்டாவது கவியத்தூரம் முதலாவது 
கவியத் தூரத்தில் பாதியொன்றும், பாதையின் சமன்பாடு 

0 
2r = 1 + sech ல என்று காட்டுக, 7 ர | + IS 

17. ஒரு மைய விசைப் பாதையில் ஒரு துகள் 

(54 மேட) எனும் மைய முடுக்கத்துடன் நகர்கிறது. 

முனையிலிருந்து ச தூரத்திலிருந்து அது வ (=) எனும் திசை 
a 

வேகத்துடன், அப்புள்ளி வழி ஆரையுடன் tan-*(-) 

கோணத்தை யுண்டுபண்ணும் திசையில் எறியப்பட்டால், 

பாதையின் சமன்பாடு * -- ர (81 ரி என்று காட்டுக. 

r+ 2a : 4 a த ல 
க ௨ எனும் முடுக்கத்தை யுண்டுபண்ணும் ஒரு 

மைய விசையின் கீழ் ஒரு துகள் (2,0) என்னும் புள்ளியிலிருந்து 

கந்தழியிலிருந்து பெறக்கூடிய திசை வேகத்துடன், தொடக்கக் 

கோட்டுடன் 001-1(2) கோணத்தில் எறியப்படுகின்றது. 

பாதையின் சமன்பாடு - ர(1 -- 28 ரி) என்று காட்டுக,



10. தலைகழ் வர்க்க விதி 
(inverse Square Law) 

நியூட்டனின் ஈர்ப்புவிதி (11௪105 1௨9 of Attraction) 

£. இடைவெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள m,, m, எனும் 
பொருண்மைகளுடன் கூடிய இரு துகள்கள் ஒன்றையொன்று 2. 

ai *, 7 என்பது பொதுவான ஓர் மாறிலி, என்னும் ஈர்ப்பு   

விசையுடன் ஈர்க்கும் என்பதே நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதியாகும். 
இவ்விதியானது சூரிய குடும்பத்தைச் (80182 838120) சேர்ந்த 
எல்லா கோள்களுக்கும் பொருந்துவதாக அமைந்துள்ளது, 
சூரியனைச் சுற்றி பூமியின் இயக்கம், ஒரு கோளைச் சுற்றி அதன் 
துணைக் கோள்களின் இயக்கங்கள் ஆகியவை யாவும் இவ்விதிக் 
குட்பட்ட விசையுடனேயே இயங்கி வருகின்றன. இவ்விதியின் 
படி இரு துகள்களுக்கிடையேயுள்ள ஈர்ப்பு விசையானது 
அவற்றிற்கிடையேயுள்ள தூரத்தின் வர்க்கத்துடன் தலைகீழ் 

விகிதத்திலிருக்கும், இத்தன்மையின் காரணமாக இவ்விதி 
யானது **தஸ்கீழ் வர்க்கவிதி?? என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 
இத் தலைகீழ் வர்க்க விதிக்குட்பட்ட மைய விசையுடன் இயங்கும் 
துகள்களின் மையவிசைப் பாதைகள்பற்றி இங்கு ஆராய்வோம். 

தலைகீழ் வர்க்கவிதி (1425௦ square law) 

ஒரு துகள், அதன் முடுக்கம் எப்பொழுதும் ஒரு நிலையான 
புள்ளியை நோக்கியே செயல்படுமாறும், அந்நிலையான புள்ளியி 

லிருந்கு அதன் தூரத்தின் வர்க்கத்தின் தலைகீழ் விகிதத்திற் 
கேற்ப அதன் முடுக்கம் மாறுபடுமாறும் ஒரு பாதையில் நகரு 

கிறது. அதன் பாதை ஒரு கூம்பு வளைவு (௦௦1௦) என்றும் நிறுவி, 
சாத்தியமான மூன்று வெவ்வேறு வகைகளயும் பிரித்தறிதல் , 

இது மையவிசைப் பாதையைச் சேர்ந்த ஒரு வகையாகும். 
இங்கு மையவிசைப் பாதையின் ,/7* ஆகும். 

மையவிசைப் பாதையின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் 
பாதச் சமன்பாட்டு வடிவம்
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he dp | ம 
ர் . ar = P = ஜு 

என்று நாமறிவோம். 
த் 

றர . dp = <a ar. 

இச் சமன்பாட்டைத் தொகையீடு செய்க :: 

h? டை 4 ௩ oe eo + Ogre suf @ மாறிலி 

hi’ _ ou 
அதாவது, ep - 6, என்பது மாறிலி.   

ஆலமுல் - vp என்று நாமறிவோமாகையால், 

2 h ee 2p ௮ Vane ea ஆடி a vin (1) 

ஆனால் 2a, 2b ஆகியவற்றை முறையே பேரச்சு (Major axis), 
Apméa (Minor axis)éaorradéd Qarart ag orate shor 

ஒரு குவியத்தைக் குறித்த (2-7) சமன்பாடு 

2 ஒன்ற] os (2) 

என்றும், 24, 89 ஆகியவற்றை முறையே குறுக்கச்சு ((18081/6786) 

axis), துணையச்சு (0௦0ர்மத8(6 830 ிக்களாகக் கொண்ட ஆதி 

uredéreater (hyperbola) ஒரு குவியத்தைக் குறித்த (௨) 

சமன்பாடு 

= 2a 
= 

ர 
  1 ப (3) le 

என்றும் நாமறிவோம். ஆகவே, சமன்பாடு (1)ஆனது 6 
எதிரடையாளமுடனிருப்பின் ஒரு நீள்வட்டத்தினையும், 0 

ேரடையாளமுடனிருட்பின் ஒர் ஆதிபரவளை வீனையும் குறிப்பிடு 

மென்றறிகிறோம். அவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகின்ற நீள்வட்டத் 
தின் பேரச்சு, சிற்றச்சு அல்லது ஆதிபரவளைவின் குறுக்கச்சு, 
துணையச்சு ஆகியவை முறையே 2, 84 ஆகும், 

C = 9 எனில், சமன்பாடு (1)ஆனது 

த் ழ் ழ் 

ட மே ல்ல ட. ஐ po? அலலைது 2 த ats (4)
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என்று மாறும். இது குவியத்தை முனைவாகக் கொண்ட பரவ 
வின் சமன்பாடு ஆகும், 

வகை) 650, 

(1), (8) ஆகிய சமன்பாடுகளை ஒப்பிடுக, 

பட்ட ட__6 
be al 

அல்லது, 6-4 a 
இம்மதிப்பைச் சமன்பாடு (1) இல் பிரதியிடுக, 

மேலும் அச்சமன்பாட்டிலிருந்து Vv? < ட் என்றும் காண்க, 

2 க எனவே,” 4 ர் எனில், துகளின் பாதையானது விசை 
மையத்தை ஒரு குவியமாகக் கொண்ட நீள்வட்டமென்று 
அறிந்து கொள்க. 

வகை) 650 

(1), (8) ஆகிய சமன்பாடுகளை ஒப்பிட்டு 0 = என்று 
காணலாம். எனவே, சமன்பாடு (1) இலிருந்து, 

2 2 1 வ் 1 க ட | eS tT ல “(7 ர் 7) 

என்று காணலாம். மேலும் இச்சமன்பாட்டிலிருந்து, 175 ae — 

என்று காண்க. srarGas, v? > oe, எனில், துகளின் பாதை 

யானது விசை மையத்தை ஒரு குவியமாகக் கொண்ட ஆதி 
பரவளைவு என்று அறிந்து கொள்க. 

வகை (44) © - Cored s? =" ஆகும். சமன்பாடு 
(4)இலிருந்து துகளின் பாதையானது விசை மையத்தைக் 
குவியமாகக் கொண்ட ஒரு பரவளைவு ஆகும்.
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2 : 
ஆகவே, 1” 4 1 எனில் துகளின் பர்தை ஒரு நீள்வட்டம் 

என்றும் , 

2 ‘ i 
— எனில் துகளின் பாதை ஒரு பரவளைவு என்றும், 

2 : ் 
92 - எனில் துகளின் பாதை ஒரு ஆதிபரவளைவு 

என்றும் அறிந்து கொள்க. அதாவது, துகளானது விசை 
மையத்தை ஒரு குவியமாகக் கொண்ட ஒரு கூம்பு வள்ைவுப் 
பாதையிலேயே எப்பொழுதும் நகருமென்றறிக. 

குறிப்பு: துகளின் முடுக்கம் மையத்தை நோக்கி அதன் 

தூரத்தின் தலைகீழ் வர்க்கத்திற்கேற்ப மாறுபடுவதால், துகள் 3 

தூரத்திலிருக்கும்போது அதன் முடுக்கம் 

Bi te ம 
dt x? 

என்ற சமன்பாட்டின்மூலம் தரப்படும். 

dy dv dx dy 
ஆனால் ஓ: = a * த் Gy ware » 

dv 
Ye 7 = = வட்ல . ax 

‘ dx அல்லது, உல் ட, 3 

எனவே, கந்தழி (,,)யிலிருந்து ! தூரம்வரை இதே முடுக்கத் 
தின்கீழ் விழும்போது துகள் பெறக்கூடிய திசைவேகமானது 

மேற்கண்ட சமன்பாட்டைத் தொகையீடு செய்வதன்மூலம் 

பெறப்படுகிறது. அதாவது, கந்தழித் தூரத்திலிருந்து 7 தூரம் 
வரை இதே முடுக்கத்தின்கீழ் விழும்போது துகள் பெறக்கூடிய 

திசைவேகம் //, எனில் 

ர) ச 

| vive, |) 2 

0 oo * 

பணய அதி 2 0 [ 1.
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‘ Vie உ 
BOOB -2- 

அல்லது), ர் வ்“ இ. 

ஆகவே, தலைகீழ் வர்க்க விதியின்கீழ் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் 

ஒரு துகளின் பாதையானது, அப்பாதையின் எந்த நிலையிலும் 

துகளின் வேகமானது கந்தழியிலிருந்து அந்த நிலவரை விழும் 
போது பெறக்கூடிய வேகத்தைவிடக் குறைவாக அல்லது 
அதிகமாக அல்லது அவ்வேகத்திற்குச் சமமாகயிருப்பதற்கேற்ப 

ஒரு நீள்வட்டமாக அல்லது ஆதிபரவளைவாக இருக்கு 

மென்றறிக, 

குறிப்பு 2. துகள் £ ஆரையுள்ள ஒரு வட்டப் பாதையில் 
நகருவதாகக் கொள்க, அதன்வேகம் 77, எனில், மையத்தை 
நோக்கிய அதன் செங்கோட்டு முடுக்கம் (14071781 800612781100) 

ர ‘ : r ‘ 
*- ஆகும். ஆனால் துகளானது மையத்திலிருந்து 2£ தூரத்தி 
லிருப்பதால், தலைகீழ் வர்க்க விதியின்கீழ் மையத்தை நோக்கிய 

அதன் முடுக்கம் ப/7” ஆகும், 

  கட் உ ஒன ஆ உ Re 

ல்ல ர 
௮ துர 2 R 

Qn. =1.5 

1 

அல்லது; 7, - —— Pe 
V2 R 

ஆனால் வ என்பது கந்தழியிலிருந்து என்னும் முடுக்கத் 
x 

கத்தின்கீழ் விழுகின்ற ஒரு துகள் விசை மையத்திலிருந்து 

8 தூரத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியை அடையும்போது. பெறக்கூடிய 
திசைவேகமென்று கண்டோம். ஆகவே, விசை மையத்தி 

லிருந்து £ தூரத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு துகள் கந்தழி 
லிருந்து அப்புள்ளிவரை விழுவதால் பெறக்கூடிய வேகத்தைப் 

௨.1 ட ் 5 = . போல் - மடங்கு வேகத்துடனும் தலைகீழ் வர்க்க விதிக்குட்
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பட்ட முடுக்கத்துடனும் எறியப்பட்டால் அதன் பாதை விசை 
மையமாகவும், 8 ஆரையுமுடைய ஒரு வட்டமாக அமையு 
மென்றறிக, 

கோளியக்கம் (Planetary Motion) 

விண்ணிலே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற கோள்கள் யாவும் 
பின்வரும் மூன்று விதிகட்குட்பட்டு இயங்கிக் கொண்டிருக் 
கின்றன. கோள்களின் இயக்கம் பற்றிய உண்மைகளை ஆராய் 

தறிந்து அவற்றை மூன்று விதிகளாக வகுத்தளித்தவர் கெப்ளர் 
(20182) எனும் வானியல் வல்லுநராவர், எனவே, ௮ம் மூன்று 
விதிகளும் அவர் பெயராலேயே வழங்கப்படுகின்றன. 

கெப்ளரின் கோளியக்க விதிகள் (661878 1,௨98 ௦8 Planetary 
Motion) 

1. ஒவ்வொரு கோளும் சூரியனை ஒரு குவியமாகக் 
கொண்ட ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் இயங்கிக் கொண்டிருக் 
கிறது. 

2. சூரியனுள் ஒரு கோக இணைக்கின்ற ஆரைத் திசையி 

யினால் வரையப்படுகின்ற பரப்பளவானது, அப்பரப்பளவை 

வரைவதற்கு அக்கோள் எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்துடன் 
விகித சமத்திலிருக்கும். 

அதாவது, சூரியனுடன் கோளை இணைக்கும் ஆரைத் 
திசையியானது சமகாலங்களில் சமபரப்பளவுகளை வரையும். 

8. கோள்களின்.காலவட்டங்களின் வர்க்கங்கள் அவற்றின் 
இயக்கப் பாதைகளின் பேரச்சுக்களின் மூன்றாம் அடுக்குகளுடன் 
விகித சமத்திலிருக்கும். 

கெப்ளரின் விதிகளிலிருந்து பெறப்படும் உண்மைகள் 

1. மைய விசையின்கீழ் ஒரு துகள் ஒரு நீள்வட்டப் 

பாதையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்குமேயாயின், அதன் மைய 

முடுக்கமானது விசை மையக் குவியத்திலிருந்து அதன் 
தூரத்தின் தலைகீழ் வர்க்கத்திற்கேற்ப மாறுமென்று நாம் 

அறிவோம், கெப்ளரின் முதல் விதியின்படி , ஒவ்வொரு கோளும் 

சூரியனை ஒரு குவியமாகக் கொண்ட ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் 

இயங்கி வருவதால் அதன் மைய முடுக்கமானது சூரியனிலிருந்து
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அதன் தூரத்தின் தலைகீழ் வர்க்கத்துடன் விகித சமத்திலிருக்கு 

மென அறிந்து கொள்ளலாம். 

2, இரண்டாவது விதியிலிருந்து சூரியனுடன் ஒரு கோள் 

இணைக்கும் ஆரைத் திசையியினால் வரையப்படும் ஆரைச் 

ஏிறைப் பரப்பளவு வீதம் ஒரு மாறிலியாகயிருக்குமென்று தெரிவ 

தால் அக்கோளின்மீது செயல்படுகின்ற மைய முடுக்கம் சூரியனை 

தோக்கியே செயல்படுமென்றறியலாம். 

9. மைய விசையின்கீழ் 22 பேரச்சுடன் கூடிய ஒரு நீள் 

வட்டப் பாதையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் 

காலவட்ட நேரம் 

  

9/2 
_ கே 

N # 
என்று நாமறிவோம். 

Z 2 8 

அதாவது, Ti= 4 
4 

மூன்றாம் விதியிலிருந்து 77? ஆனது மீக்கேற்ப மாறுபடுமென்று 
தெரிவதால் ௨-இன் மதிப்பு எல்லாக் கோள்களுக்கும் பொது 
வானதாகவே இருக்குமென்று தெரிகிறது. ஆனால் ந என்பது 
விசை மையத்திலிருந்து ஒர் ௮லகு தூரத்தில் துகளின் முடுக்க 
மாகுமாகையால் அது தனிமுடுக்கம் (&50]11௦ 800616181100) 

என்றழைக்கப்படுகிறது. ஆகவே, சூரியனைச் சுற்றி வருகின்ற 
எல்லாக் கோள்களின் தனி முடுக்கங்களும் சமமாகயிருக்கு 

மென் நறிகிடராம். 

குறிப்பு; சூரூயனின் பொருண்மையுடன் ஒப்பிடுகையில் 
கோள்களின் பொருண்மைகள் புறக்கணிக்கத் தக்க அளவில் 
சிறியன வென்னும் தற்கோளின் அடிப்படையில் மட்டுமே 

கெப்ளரின் மூன்றாவது விதி உண்மையாகு மென்பதைக் 
கவனிக்கவும், 

மாதிரி 180. ஓரு கோள் சூரியனுக்கு மிக அருகாமை 
யிலும், மிகத் தொலைவீலுமிருக்கும்போது அதன் நேர் கோட்டுத் 
திசை வேகங்கள் முமையே ர, 1, ஆகும். சஎன்பது ௮க் 
கோளின் இயக்கப் பாதையின் மையவகற்சி (600௦011011) 
எனில், (1--)॥ட- (13, என்று நிறுவுக.



தலைகீழ் வர்க்க விதி 571 

தீர்வு 5 

டி என்பது சூரியன். 
என்வே, கோளின் இயக்கப் 
பாதையானது டூஜஐ ஒரு 

குவியமாகக் கொண்ட ஒரு 
நீள் வட்டமாகும், 441 என் 
பது அதன் பேரச்சு என்றும் 

4A) = சர என்றும் கொள்க, Ve i 

கோள் அ யிலிருக்கும்போது டு 
படம் 

அதன் வேகம் 9, 5 

  

  

,4* இலிருக்கும் போது அதன் வேகம் 12. 

ி4- கொர (1 

SA = SC + CA! = ae+atl +e) 

_ கோள் ீயிலிருக்கும் போது” - SA =a(l—e) 

4* இலிருக்கும் போது 54 ஈ(1--ஐ 

2 1 5 ட ‘ க 
இப்பொழுது, 1” - “(> = =| என்னும் சூத்திரத்தி 

லிருந்து, 

a 2 =| 
= | (1 — a a 

2 க 

i—e 

2 Fla ட ச 1-2 

2 i t= oh Ee a 

i 
a 

  

f
o
e
 

—
 

  

  

  

a(i+e a 

~#f_2 _ 
- அ 2 ட. 

_ 1—e 

ச) 

yi (1 +e)? 
‘yy? ~ C1 —e)? 

அல்லது) (1 —e) ¥, = (1 +e) vy
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மாதிரி 181. ஒரு கோள் சூரியனை ஒரு குவியமாகக் 

கொண்டு ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் இயங்கிக் கொண்டிருக் 

கிறது. நீள்வட்டப் பாதையின் பேரச்சு 883 மையகற்சி 

ச, கோளின் காலவட்ட நேரம் 3, பாதையின் பேரச்சுடன் 

துகள்வழி ஆரைத் திசையி செங்குத்தாயிருக்கும்போது அவ் 

வாரைத்திசையி வழியே சூரியனிலிருந்து வெளிநோக்கிய 

அதன் திசைவேகம் மீப்பெரிதாகயிருக்குமென்றும், அப்போது 

அத்திசை வேகம் ககட்ட அன்னி என்றும் காட்டுக. 
TJ (i — e’) 

தீர்வு, 5 என்பது சூரியன். 44! - 88 என்பது 5 ஐ ஒரு 
குவியமாகக் கொண்ட நீள் வட்டப்பாதை, 51 என்பது இரண் 

டாவது குவியம், 2 என்பது பாதையில் துகளுடைய ஏதேனு 
மொரு நிலை. 9 என்பது 7யில் தொடுகோடு வழியே செயல் 
படும் வேகம், 2, 512 ஐச் சேர்க்கவும். தொடுகோட்டிற்கு 

நசீ, டி! 141 என்ற செங்குத்துக் கோடுகள் வரைக. 

ம, 51727 என்பன தொடுகோட்டுடன் சமச் சாய்விலிருக்கும். 

1 A 
SPM = S' PM’ = @ 

என்க, 

52 - 7 என்க. 

SP + SP = 2a ஆகை 
wad, S'P = (2Qa—r) 

மேலும், ம் என்பது Ap 
றச்சு எனில், $நிசீ, 5/4! 

  

: ற்£ ஆகும். 

த SP 
படம் 126 A SMP @e, sin 0 “Sp - 

ர் ஜு ட ப தநத! 
AS'M £ இல் 510 9 “ “ஒத 

sin? g@ =< 3M: St M! 
“ SPL S* P.. 

5? 

சேறு 

கோளின் இயக்கப்பாதை ஒரு நீள் வட்டமாகையால்,
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2 1 
vox எவவ அனகை. வகை (2-4) 
A) 
= JES 

இப்பொழுது 57 வழியே ॥ இன் கூறு ॥ 008 9 ஆகும். 

  

  

அதாவது, 9-- இன் $£ வழிக்கூறு = 

j= 2a—r. cos 9 
a r 

ன் வாச் 2a, poste 
a r 

fi SEE பிணை a r r(2a—r) 

  

  

    

  

ட ழ் (2a —r) @ar — r* — 6) 
~ “a ர... சேறு 

_ ட 2ar — *? — BF = ர ee 
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இத்திசைவேகக் கூறு மீப்பெரிதாகயிருக்க வேண்டுமாயின் 

a 

2 = = ௮ 09 அல்லது, ச = 2 - 7்(செவ்வகலம்). 

ஆகவே, கோளானது ஒரு விசை மைய வழிச் செவ்வலகத்தின் 
நுனியிலிருக்கும்போது ஆரைத் திசையி வழித் திசைவேகம் மீப் 
பெரிதாகயிருக்கும், ஆனால் செவ்வகலமானது பேரரச்சுக்குச் 
செங்குத்தாக யிருக்குமாதலின், கோள்வழி ஆரைத் திசையி 
பேர ச்சுக்குச் செங்குத்தாகயிருக்கும்போது கோளின் வேகத்தின் 

ஆரைத் திசை வழிக்கூறு மீப்பெரிதாகயிருக்கும். 

இவ்வாரைத் திசையி வழியே மீப்பெரு திசைவேகம் 
  

  

  

8/2 
ஆனால் காலவட்டநேரரம் 7” - “ae என்று நாமறிவோம். 

8 

அதாவது, 7 - ஈர /+ 
[1] 

. J+ 2 wa 
அலலது, அவப் எம் எவ 

ஏ T 

மீப்பெரு திசைவேகம் - ana வ் 6 
  

T 1—e* 

2rae 

T J Te 

மாதிரி 182. பூமியின் திசைவேகம், வட்டமெனக் கருதப் 
படுகின்ற அதன் பாதையில் ஏதேனுமொரு புள்ளியில் சுமார் பாதி 
யளவு அதிகரிக்கப்பட்டால் பூமியானது சூரியனைக் குவியமாகக் 
கொண்ட ஒரு பரவளைவுப் பாதையில் நகருமென நிறுவுக 
மேலும், பூமியிலிருந்து 7 மைல்/வினாடி வேகத்தை விடவும்
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அதிகமான வேகத்துடன் எறியப்படுகின்ற ஒரு பொருள் 
மீண்டும் பூமிக்குத் திரும்பாது என்று காட்டுக, 

(பூமியின் ஆரை 4000 மைல்கள் ; பூமியின்வேகம் 18,8 
மைல்/வினாடி.) 

தீர்வு : பூமியின் வட்டப் பாதையின் ஆரை 8 என்க. 

பூமியின் வேகம்) எனில், 

a | a 

yon JH 
a 

Quded ums ag upadn. radyés CasrGuruier Sans 

1) ஆனது ் 

24 
a Vy 

ஆகயிருக்க வேண்டும் 

அதாவது, Vy = v2 து = J 2y, 
a 

ு 5” பூமியின் வேகம்) 

1,444 (பூமியின் வேகம்) 

- பூமியின் வேகத்தைப்போல் சுமார் பாதியளவு 
அதிகம். 

tt 

பூமியின் ஆரை : £ என்க, 

என வே, பூமியின் மேற்பரப்.அில் பூமியின் மையத்தை தோக்கிய 

ஈர்ப்பு முடுக்கம் ae ஆகும். ஆனால், இவ்வீர்ப்பு முடுக்கம் ஐ 

ஆகும், 

பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து ஆ என்னும் முடுக்கத்தின்கீழ் 

எறியப்படும் பொருள் ஒரு பரவகாவுப் பாதையில் செல்ல 

வேண்டுமெனில் அதன் எறிவேகம்
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ட. ரே r= 3 
= fom, 
fe Her 

= PgR 
= V2 x 82 x 4000 % 5280 அடி/வினாடி. 

(1 மைல் = 5280 34) 

_ ட் x 82 x 4000 
ணை: 1 09 

= fee மைல்/வினாடி 
38 

= /49.5 மைல்/வினாடி 
- 7 மைல்/வினாடி (தோராயமாக) 

இப்பொழுது, 2 - பூமியின் வேகம் - 18.5 மைல்/வினாடி. 

£ட- பரவள்வுப் பாதையில் இயங்குவதற்குத் 
தேவையான பூமியின்வேகம் 

5 மூதா என்று நிறுவியுள்ளோம் 

1,414 )616,5 மைல்/வினாடி 

ு 968 மைல்/வினாடி (தோராயமாக) 

“0% 5 26--18.5 - 7.8 மைல்/வினாடி. 

அதாவது, பூமியானது அதன் வேகத்தைவிட 7.5 மைல்/வினாடி 
வேகம் அதிகமாக இயங்குமானால் ஒரு பரவளைவுப பாதையில் 
செல்லும், ஆகவே, பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து £7 மைல்/வினாடி 
வேகத்தை விடவும் அதிகமான வேகத்துடன் பூமியின் பாதை 
யில் அதே திசையில் எறியப்படும் பொருளின் வேகம் சுமார் 26 

மைல்/வினாடி வேகமாயிருக்குமாதலின் அது ஒரு பரவளைவுப் 
பாதையில் செல்லும். ஆனால் பரவளைவு என்பது ஒரு திறந்த 
வளைவு ஆதலின் அவ்வாறு எறியப்படும் பொருள் மீண்டும் எறி 

டள்ளிச்குத் (அதாவது பூமிக்கு) திரும்பாது. 

மாதிரி 183. // பொருண்மையும் T காலவட்ட Cary 
முடைய ஒரு கோள் சூரியனிலிருந்து மிக அதிகத் தொலைவி 

லிருக்கும்போது அதே இயக்கப் பாதையில் எதிர்த் திசையில் 1 
திசைவேகத்துடன் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் 1 பொருண்மை
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யுள்ள ஒர் எரி நட்சத்திரத்துடன் மோதுகிறது. 3 என்பது 

மிகச் சிறியதெனில் கோளின் பாதையின் பேரச்சு ம் 3. 
T 

  

  1 = ் அளவில் குறைக்கப்படுமென்று காட்டுக. 

(சென்னை எம். எஸ்ஸி 1987) 

தீர்வு ட 5 என்பது சூரியன் 
AA என்பது $-ஐ ஒரு குவிய ர ட 

மாகக் கொண்ட. நீள்வட்டப் 

பாதை. 4 என்பது $-இலி 

ருந்து மிக அதிகத் தொலைவி (5 . 
லுள்ள புள்ளி, .4-யில் கோளும் 

எரி நட்சத்திரமும் மோதுகின் 
றன. இரண்டும் ஓரே பாதை [ட அ 
யில் இயங்குவதால் அவற்றின் 

வேகங்கள் மோதலுக்குமுன் படம் |27 

  

  

  

சமமாக இருக்கும், இச் சம, எதிர் வேகங்களை * என்க, 

r=SA=SC+CA=ae+ta-a(l+e) 

i 

( 

i—e 

“a co wee ப்) 

மோதலுக்குப் பின் இரண்டுக்கும் பொதுவான வேகம் )* என். 

உந்தக் காப்புத் தத்துவப்படி , 
(M + mV = Mv — my = (M — m)y 

y= (en) 

M+im 
  

87
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“(R(T 
ர m m\. | OW கர்ம 

= (1-3) ( 1-3] % எனெனில் “ந மிகச் 

  

M M 

சிறியது. 

= € Rt a) Vs சார் புறக்கணிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

2m 

= ( ட] 
Ver 

  

2 Qu 

2 a+ ae. 

op 
8A 

2 
2 2b 

எனவே, மோதலுக்குப்பின் கோள்-எரிமீன் இணைப்பின் 
இயக்கப் பாதை ஒரு நீள்வட்டமாகும். அதன் பேரச்சு 2a! 
என்க, 

4-யில் மோதலுக்குப்பின் , 
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— உட 
M 8 1 4 ௪ B afite a 

(1) இலிருந்து, 

,—4m\1i 1-8_ ஓ ॥ 

tle l+e atite) @ 

= = —(1— 1 நிதி 

க அகி ம்] 1 1௪ 

_ 1 2 t—e/,_ 4m 

டச் (ன் ite | 

= mele lase dm 1—e 

& rae l+e 11 14௪ 

M 

4in 

M 

4m 

கோம் 

பிரீ 

ஆகவே, மோதலுக்குப் 

முன்னுள்ள பேரச்சைவிட 

பட்டுள்ளது. 

3/2 
ர / 

ஆனால், 74 te தரு 

Np 

2ra Ja 

  

தோராயமாக   

ண] 

1 -- ௪) 

— a 
t+e° 
  

  

பின்னுள்ள பாதையின் பேரச்சு 

4911-௪ 

“M l+e 28 அளவு குறைக்கப்   

= தனை 
. 

— Va Th இலிருந்து 
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4 1—e 
ஆகவே, பேரச்சுக் குறை - = 2a 

M‘i+e 

அ ஆவ் று flag 
41134௪” ர ர கலு 

Am | vT 1—e 
Mog 1 ௪ 

மாதிரி 184, ஒரு வால் நட்சத்திரம் சூரியனைக் குவியமாகக் 

கொண்டு ஒரு பரவளைவில் நகருகிறது. செவ்வலகத்தின் முனை 
யில் வந்தபோது அதன் திசைவேகம் ஈ : 1, (௩ 1) என்னும் 
விகிதத்தில் திடீரென மாற்றப்படுகிறது. பரவளைவுப் பாதையின் 
செவ்வகலம் 8/ எனில், வேகம் குறைக்கப்பட்டபின் வால் 

  

  

  

  

நட்சத்திரமானது 1_ஐ பேரச்சும், (1 8824 2) மைய 
வகற்சியும் கொண்ட ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் நகருமென்று காட்டுக, 

தீர்வு: 5 என்பது சூரி 
யன். S-9& குவியமாகக் 
கொண்ட பரவளைவுப் பாதை 
யின் செவ்வகலம் 7]! - 81, 
என்பது [-இல் வால் நட்சத் 
திரத்தின் வேகமெனில், 

  

ஈ- 3-3 tt)   

2-இல் மாற்றப்பட்ட வேகம் 
7*, எனில், 

ர். ட 

டட ந ர 
டர 

உ ரய 

படம் 128 

  
n< 1 ஆகையால், 77, 477,
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ரிட்ஸ் oe. 

எனவே, வேகம் குறைக்கப்பட்டபின் வால் நட்சத்திரத்தின் 
பாதை ஒரு நீள்வட்டமாகும். அதன் பேரச்சு 88 என்றும் 

மையவகற்சி ச என்றும் கொள்க. 

வேகம் குறைக்கப்பட்டபின் /-இல் வேகம் 77) ஆதலின், 

2 1 

vi=e(T— ஏ) 

  

  == புதிய பாதையின் பேரச்சு, 

வேகம் குறைக்கப்பட்டபின் , நீள்வட்டப் பாதையில் £-இலுள்ள 
தொடுகோடு பேரச்சுடன் 42 சாய்விலிருக்கும். நீள்வட்டப் 

பாதையின் செவ்வகலம் /, எனில், 

VP= A 2)₹ ஆரைச் செவ்வகலம் 

என்னும் சூத்திரத்திலிருந்து, 72 - [8495 - [// 2 
ஆகையால், 

ர் =e 

hoe ௫ யூ
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BOOS, VI sz = wl,” 

  nl = a (i—e*), ஆனால் சே - to 

கமண 
2n? (1—n?) = 1 — e? 

e? = 1 — 2n? + Qn 

அல்லது, © = J CL Bn + On) 

மாதிரி 185, 8, 1 பொருண்மைகளுள்ள மீளியல்புத் 
தன்மையற்ற இரு துகள்கள் ச எனும் மையவகற்சியுடைய ஓரே 
நீள்வட்டப் பாதையில் ஒரு குவியத்தை நோக்கிய விசையின் 

கீழ் எதிர்த் திசைகளில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. 
சிற்றச்சின் ஒரு முனையில் அவை மோதி இணைந்து செல்கின்றன. 

அவற்றின் புதிய பாதையின் மையவகற்சி 3 5/9 -1 72) என்று 

காட்டுக. 

தீர்வு: S என்பது சூரி 
யன். &-ஐ ஒரு குவியமாகக் 
கொண்ட நீள்வட்டப் பாதை 
யின் பேரச்சு, சிற்றச்சு ஆகி 
யவை முறையே AA' = கீர, 

22 - 20 ஆகும். &-யில் 
இரு துகள்களும் மோதி 

இணைகின்றன. இரு துகள் 
களும் ஓரே நீள்வட்டப் 

பா. தையில் செல்வதால் 

B-u9 அவை மோதும்போது 
அவற்றின் திசைவேகங்கள் சமமாகயிருக்கும், இச்சம திசை 
வேகத்தை 1”, என்க. 

  

  

படம் 129
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ரய 2 1 
. g eos ie es, ச் ந் Bud Ve =» (5 i) 

Byenw SB? = SC* + CB = ate? +b? = ate? + a? (1—e} = a? 

2 SB=a baer 

2 1 ‘ 
22 கண்ணை எவனை. — =— rae (2 7) = ச ua ய 

மோதலுக்குப்பின் இணைந்த துகள்களின் பொதுவேகம் 1* என்க. 
எனவே, உந்தக் காப்பு விதிப்படி, 

(38m +m) V = 8mV, — mV, 

அதாவது, 487 2771, 

அல்லது, 77], 

ல ர ப. (1) இலிருந்து 

இப்பொழுது 77” ஃ4 =e ஆகையால், மோ தலுக்குப்பின் இணைந்த 

இரு துகள்களின் பொதுவான இயக்கப் பாதை ஒரு நீள்வட்ட 
மாகும். இப்பொது நீள்வட்டப் பாதையின் பேரச்சு 2a‘ என்க, 
2-யில் புதிய நீள்வட்டப் பாதையில், 

a a’ | 

அதாவது, =, [2 — = 
4a a a 

it 8 i 
as ம. இ ee 

மும்ம அதாவது, எ ரா எ “ரர qa 

. i க 
அல்லது, ர! = wean (BY 

புதிய பாதையின் செவ்வகலம் /' சிற்றச்சு 2b, மையவகற்சி e 
எனில், Ae 

் ம் 2 2 வெது) oo: ் ம 

மில அப ம்பி 2 வ (யது
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7 என்பது இலிருந்து 8-யில் புதியபாறையின் தொடுகோட்டிற் 

குள்ள செங்குத்துத் தூரம் எனில், 2 - SM = CB = ம் ஆகும், 

இப்பொழுது புதிய பாதைக்கு 722 ௮ / பூர என்று அறி 
வோம். 

(அதை அ 

Rie pea (i ~ e) 

oF = அ புஸு 

Tw 

7b 
* — git a hcp aman 

= =) Tae 
7a (i — e*) 

மாதிரி 186. ஒரு பொருள் ச மையவகற்சியுடைய ஒரு நீள் 
வட்டப்பாதையில் ஒரு குவியத்தை நோக்கிய விசையின் கீழ் 
நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. மிக அருகிலுள்ள கவியத்தைப் 
பொருள் அடைந்தபோது மைய விசையானது அடுத்த குவியத் 
திற்கு மாற்றப்படுகிறது. புதிய பாதையின் மையவகற்சியைக் 
காண்க. 

தீர்வு: Ad’ = 22 என்பது S, S! ஆகிய குவுயங்களைக் 
கொண்ட நீள்வட்டப் பாதையின் பேரச்சு, S ஐ விசைமைய
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மாகக் கொண்டு நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொருள் 4ஐ 
அடைந்ததும் மைய விசையானது $ இலிருந்து 5” க்கு மாற்றப் 
படுகிறகு. மையவிசை மாற்றப்படுமுன் 4 யில் பொருளின் 
வேகம் vy எனில், 

ட் a] van 

“+ Sao a 
= . =| ட்டு 

a 1௪ 

te
 

2
1
௩
 

விசைமையம் 5' க்கு மாற்றப்பட்ட கணத்தில் திசைவேகத்தில் 
உடனடியாக மாற்றமேதுமிருக்காது. 

S'A=SC+CA=ae+a=a(i-+e). 

புதிய பாதையின் பேரச்சு 2ஈ' எனில், 

8 1 
டர நட ட்டை ௮4 கோன் 

S'A a 

_,f/-% 1 
“சட | 

  

தாவது, & ம [821 
பப பவ a > Hl See x 

(1) இலிருந்து. 

. Lt+e Ji 
°* a(l —e) al - @ 

விசைமையம் 4! க்கு மாற்றப்பட்டதும் 5, என்ற குவியத்திற்கு 
4 ஆனது மிக அருகாமையிலுள்ள கவியமாக யிருக்குமாகை 
யால், புதிய பாதையின் மைய வகற்சி 2 எனில், 

S'A = a'(1 — e”) meu. 

Mmne S'A=a(l +e) 

“ a(1—e) = a(l + e) 

aU = 8). அல்லது, உன — pms
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ஆகவே (௮) இலிருந்து, - 

ite] 2 _ de’) 
a(i—e  a(ite) a(i-+e) 

ட 13- 2 

a(i +e) 

», ite ite 

- PT+e ite 

(1 + ef 
i—e 

  

BOO gg, 1+ et = 

(1 + e)? 
i-e 

1+ 2+e—I1+e 

1—e 

e = — 1 

8e + é 

1-2 

e(3 +e) 

l—e. 

  

மாதிரி 187. 5 எனும் குவியத்தை நோக்கிய விசையின் 

கீழ் ஒரு துகள் ஒரு நீள் வட்டப் பாதையில் நகருகிறது. சிற்றச் 
சின் ஒரு முனையைத் துகளடைந்ததும் அதன் திசையில் மாற்ற 

மேதுமின்றி அதன் இயக்க ஆற்றல் இரட்டிக்கப்படுகிறது. 
துகள் ஒரு பரவரைவுப் பாதையில் நகருமென்து நிறுவுக், 

தீர்வு: நீள் வட்டப்பாதையின் பேரச்சு.ச.என்று கொள்க, 

மி என்பது சிற்றச்சின் ஒரு முனையெனில், 8 -- ம என்று 
கண்டோம். எனவே, 1₹என்பது 8 யில் இயக்க ஆற்றல் 
இரட்டிக்கப்படுமுன்னர் துகளின் வேகமெனில் , 

=p as ட ட 
SB a
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துகளின் பொருண்மை ஈ என்க. ட என்பது இயக்க ஆற்றல் 
இரட்டிக்கப்பட்ட பின்னர் துகளின்வேகமெனில், 

mV,2 = 2x bm 
BASTUF,  %V,* = 2y* 

2p 
a 

ஆகவே, இயக்க ஆற்றல் இரட்டிக்கப்பட்ட பின்னர் துகள் ஒரு 
பரவளைவுப் பாதையில் இயங்கும். 

பயிற்சி 19 

1. ஒரு துகள் ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் அதன் ஒரு 

were Ha 
(தூரம்)? 

கிறது. விசை மையத்திலிருந்து தூரத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியி 

லிருந்து அது V என்னும் திசைவேகத்துடன் எறியப்பட்டால், 

ற (= J aie 
Np ந } 

2, ஒரு துகள் ய/(தூரம்)” எனும் மைய விசையின்கீழ் நகரு 

கிறது. அது விசை ses SBE: 4 தூரத்திலுள்ள ஒரு 
புள்ளியிலிருந்து எறியப்பட்டுள்ளது. எறிகோணம் 

sinw? 

குவியத்தை நோக்கிய எனும் விசையின்கீழ் நகரு 

அதன் காலவட்ட நேரம் என்று காட்டுக. 

  

தி் 3. எனில், அதன் பாதை ஒரு செவ்வக 

4] 
ஆதிபரவளைவு என்று காட்டுக. 

3. ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் அதன் ஒரு குவியத்தை 
தோக்கிய விசையின் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு துகளின் 

திசைவேகமானது அதன் ஆரைத் திசையிச்குச் செங்குத்தாக 

i எனும் மாழுத் திசைவேகம், பேரச்சுக்குச் செங்குத்தாக ஸ் 

எனும் மாறாத் திசைவேகம் ஆகிய வற்றின் கூட்டுத் திசைவேக 

மாகுமென்று காட்டுக, 

VR (Ve ~ 

4. ஒரு துகள் ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் அதன் ஒரு 
குவியத்தை நோக்கிய மைய விசையின்கீழ் நகருகிறது. 
சிற்றச்சின் ஒரு முனையில் அதன் திசை வேகமானது எந்த 
விட்டத்தின் முனைகளிலும் அதன் திசைவேகங்களின் பெருக்குச் 
சராசரியாகுமென்று நிறுவுக.
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5, 2 நீளப் பேரச்சுடைய ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் ஒரு 

துகள் நகருகிறது. 5 3" என்பது அப்பாதையின் குவியங்கள். 

S- விசை மையமாகக் கொண்டு 7 எனும் கரக் வட்டத்துடன் 

அது நகர்ந்தாலும் அதன் பாதையில் P எனும் ஒரு புள்ளியில் 

அதன் திசைவேகம் ஒரே அளவிலேயே இருக்கின்ற து. 

2௭71. என்றும் 1 
T+? . T+T 

SP =     என்றும் 

நிறுவுக. 

6. ஒரு துகள் ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் அதன் ஒரு 

குவியத்தை விசை மையமாகக் கொண்டு நகருகிறது. அதன் 

பாதையில் எந்தப் புள்ளியிலும் அடுத்த குவியத்தைச் சுற்றி 

அதன் சுழல்வேகம் அப்புள்ளியில் வரையப்படுகின்ற செங்கோட் 

yor (Normal) தலைகீழ் வர்க்கத்திற்கேற்ப மாறுபடுமென்று 

காட்டுக. 

7... ஒரு துகள் ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் அதன் ஒரு 
குவியத்தை விசை மையமாகக் கொண்டு நகருகிறது, அது 2 
எனும் புள்ளியை அடைந்ததும் அதன் வேகம் மாறாத வகையில் 
அதன் திசை ஒரு செங்கோணத்திற்குத் திருப்பப்படுகிறது. 
துகள் ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் நகருமென்றும், அதன் மைய 
வகற்சியானது பாதையின் மையத்திலிருந்து 7-யின் தூரத்திற் 
கேற்ப மாறுபடுமென்று காட்டுக. 

8. ஒரு நீள் வட்டப் பாதையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் 

ஒரு துகள் குவியத்திலிருந்து £ தூரத்திலிருக்கும் போது ஆரைத் 
திசையியுடன் ர கோணத்தில் ॥ எனும் திசைவேகத்தைக் 

கொண்டிருந்தால் 

சிய மார் 310௫ ரி. ஆ 200870 
என்று காட்டுக, 

9. சூரியனைச் சுற்றி ஒரு தளப் பரவளைவுப் பாதைகளில் 
நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஈ,ூ, ஈட பொருண்மைகளுள்ள இரு 
துகள்கள் சூரியனிலிருந்து £ எனும் பொதுவான தூரக்திலிருக் 
கும்போது செங்குத்தாக மோதி இணைந்து செல்கின்றன. 

2 

இணைந்த துகள்களின் அடுத்துள்ள பாதை பட் 8 எனும் 
1 

பேரச்சுடைய ஒரு நீள்வட்டமென்று காட்டுக. 

10. ஒரு துகள் ஒரு வட்டப் பாதையில் தலைகீழ் வர்க்க 
விதியின்கீழ் வட்ட மையத்தை ஈர்ப்பு முடுக்கத்துடன் நகர்ந்து 
கொண்டிருக்கிறது. அது வட்டத்தில் 2 எனும் புள்ளியை



தலைகீழ் வர்க்க விதி 989 . 

அடைந்ததும் அதன் வேகம் மாருதவாறு அதன்திசை 4 
கோணத்தில் திருப்பப்படுகிறது. புதிய பாதை ஒரு நீள்வட்ட 
மென்றுப், அதன் மையவகற்சி 51 ஷ என்றும், 2-ஆனது புதிய 
பாதையின் சிற்றச்சின் ஒரு முனையென்றும் காட்டுக. 

11. ஒரு துகள் ச எனும் மையவகற்சியுடைய ஒரு நீள் 
வட்டப் பாதையில் அதன் ஒரு குவியத்தை நோக்கிய ,/7* எனும் 
முடுக்கத்துடன் நகருகிறது. அது ஒரு குவியத்திற்கு மிக 
அருகாமையிலிருக்கும்போது அதன் முடுக்கமானது நீள்வட்டத் 
தின் மையத்தை நோக்கிய மீ எனும் முடுக்கமாக மாற்றப்படு 

கிறது. அதன் பின்னரும் அத்துகள் அதே நீள்வட்டப் பாதை 
யில் தொடர்ந்து செல்லுமாயின், ட ம (1-௪) என்று 

காட்டுக, ச என்பது நீள்வட்டத்தின் அரைப்பேச்சு. 

12. வட்டமெனக் கருதப்படக்கூடிய இயக்கப் பாதையில் 
ஒரு கோள் திடீரென நிறுத்தப்பட்டால் அதன் காலவட்டத்தைப் 

Guna VE மடங்கு நேரத்தில் அது சூரியனின்மேல் விழுந்து 

விடுமென்று நிறுவுக. 

19, ஒரு கோளின் இயக்கப் பாதையில் எந்தப் புள்ளியிலும் 

அதன் கிசைவேகமானது சூரியனிலிருந்து கோளின இயக்கப் 
பாதையின் பேரச்சின் நீளத்திற்குச் சமமான தூரத்திலுள்ள ஒரு 

புள்ளியில் ஓய்வு நிலையிலிருந்து அக்கோள் இயக்கப் பாதையி 
லுள்ள அப்புள்ளிவரை விழும்போது பெறக்கூடிய திசைவேகத் 
திற்குச் சமமாகுமென்று காட்டுக. 

14. சூரியனைச் சுற்றிப் பரவளைவுப் பாதையில் இயங்கிக் 

கொண்டிருக்கும் ஒரு வால் நட்சத்திரம் சூரியனுக்கு மிக அருகில் 
வந்ததும் அதன் இயக்க ஆற்றல் எவ்வகையிலும் அதிகப்படா 
மலும் குறையாமலும் இரு சம பாகங்களாகப் பிளந்து விடுகிறது. 
பிளவுபட்ட பகுதிகளுள் ஒன்று ஒரு வட்டப் பாதையில் நகர்ந் 
தால் மற்றது மையவகற்சி 2 உடன் கூடிய ஒரு ஆதிபரவளைவுப் 
பாதையில் நகருமென்று காட்டுக. 

15. குவியத்தை நோக்கிய மைய விசையின்கீழ் ஒரு 
பொருள் ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் நகருகிறது. சிற்றச்சின் 
ஒரு முனையை அடைந்ததும் அதன் இயக்கத் திசையில் ஒரு 

வெடிப்பு ஏற்பட்டு சம பொருண்மைகளுடைய இரு பாகங் 
களாகப் பிளவுபடுகின்றது. ஒரு பகுதி பரவளைவுப் பாதையிலும், 

மற்றது நீள்வட்டப் பாதையிலும் நகர்ந்தால், புதிய நீள்வட்டத் 
தின் பேரச்சுக்கும், மூல நீள்வட்டத்தின் பேர ச்சுக்குமுள்ள 

விகிதம் / F+1:4 என்று காட்டுக,



11. நிலைமத் இருப்புத்திறன் 
(Moment of Inertia) 

முடிவுறு பரிமாணங்களுடன் கூடிய பொருட்களின் நிலைகள், 
இயக்கங்கள் ஆகியவை பற்றி ஆராயுமிடத்து அப்பொருட்கள் 
பற்றிய இருவித தன்மைகள் வேண்டற்படுகின்றன. இவ்விரு 
தன்மைகளும் அப்பொருட்களின் வடிவியல் அமைப்பக்களையே 

பெரிதும் சார்ந்திருந்த போதிலும், இயந்திரவியலுக்குக் தேதேவை 
யற்றவையென தள்ளிவிட முடியாதவை யாகும். அவற்றுள் 

ஒன்று சடப்பொருட்களின் புவியீர்ப்பு மையங்களாகும். சடப் 
பொருட்களின் புவியீர்ப்பு மையங்களை நிர்ணயிக்கும் முறைகள் 

பற்றியும், இயந்திரவியலில் புவியீர்ப்பு மையத்தின் பங்குபற்றி 

யும் 4 நிலையியல்?? பகுதியில் விரிவாக ஆராய்ந்தோம். இரண் 
டாவது, சடப்பொருட்களின் நிலைமத் திருப்புத் திறன்கள் எனப் 

படும் வடிவியல் தன்மையாகும். பொருட்களின் இடப்பெயர்ச்சி 
யின் போது அவற்றின் பொருண்மைகள் எவ்வாறு பங்கு பெறு 
கின்றனவோ அதுபோன்று சுழலும் பொருட்கள் பற்றிய 

கொள்கைகளில் நிலைமத் திருப்புத்திறன்கள் முக்கிய பங்குவகிக் 

கின்றன. ஆகவே, சடப்பொருட்களின் நிலைமத் திருப்புத் 
திறன்கள் பற்றி இங்கு ஆராய்வோம். 

நிலைமத் திருப்புத்திறன்--வரையறை 
(Moment of Isertia—Detinition) 

ஒரு நேர்கோட்டிலிருந்து பொருண்மையுள்ள ஒரு 
துகளின் செங்குத்துத் தூரம் £ எனில், 8” என்பது அந்தேர் 
கோட்டைப் பற்றி அத்துகளின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் என்று 
வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு சடப்பொருளானது 77715 7885. 5; 
1. ஆகிய பொருண்மைகளுள்ள துகள்களைக் கொண்டு அமைந் 
திருப்பின், ஒரு நேர்கோட்டிலிருந்து அத் துகள்களின் செங் 
குத்துத் தூரங்கள் முறையே ஈடூ£;5..., ௩ எனில், அந்தேர் 
கோட்டைப் பற்றி அத்துகள்களின் தில்மத் திருப்புத்திறன் 
களின் மொத்தமானது அநீநேர் கோட்டைப் பற்றி ௮ச்சடப் 
பொருளின் நிலைமத் திருப்புத்திறனாகும். அதாவது mr



pws DOGS Spe an 
என்பது அந்த நேர்கோட்டைப் பற்றி அச்சடப் பொருளின் 
அகவன் திருப்புத் திறனாகும். 

சடப்பொருளிலடங்கியுள்ள துகள்கள் எண்ணற்றவையா 
யும், தொடர்ச்சியாய் . பரவியுமிருந்தால்,....நிலமத் திருப்புத் 
திறணத் தொகையீட்டின் மூலம் காணலாம். 

நிலைமத் திருப்புத்திறன் என்பது AW நெம்புதிறன் 
என்றும், **சடத்துவத் திருப்புத்திறன்?? என்றும் வழங்கப் 
படுகிறது. ் ் 

சுழியாரை (Radius of Gyration) 

... ஒரு சடப் பொருளின் பொருண்மை M என்றும் ஒரு தேர் 
கோட்டைப் பற்றி அதன் நிலைமத் திருப்புத்திறன் Ime? cro pin 

கொள்க. 

‘Im -: நீர்” என்றிருக்குமாறு 6 என்னும் கணியம் நிர்ண 

யிக்கப்படுமாயின் & என்பது அந்நேர்கோட்டைப்பற்றி . அப் 
,பொ.ருளின் **சுழியாரை?? (radius of gyration) என்றழைக்கப் 
படுகிறது. 

௮-ராஃ-வி, முறையில் /சீ என்பது ராத்தல் எனும் அலகி 
னாலும், & என்பது அடி எனும் அலகினாலும். . குறிப்பிடப்படுவ 

தால் நிலைமத் திருப்புத்திறனானது ராத்தல் (௮டி)” என்னும் 
அலகினால் குறிப்பிடப்படும். இதுபோன்று செ. கி. வி. முறை 
யில் திலைமத் திருப்புத் திறனானது கிராம் i U8. )? erear spb 

அலகினாலும் குறிப்பிடப்படும். 

இணையச்சுத்தேற்றம் (720610 of Parallel Axes) 

/ என்பது ச பொருண்மையுள்ள ஒரு.பொருளின் சடத்துவ 
மையம் (0௦ர£ச ௦8 1௭1/8) வழியே செல்லும் ஒர் அச்சை (தேர் 
கோட்டை)ப்பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் ; 72 என்பது அவ் 
வச்சுக்கு சீ தூரத்திலுள்ள ஒர் இணையச்சைப் பற்றிய திருப்புத் 
திறன் எனின், /1 - 7-1 ரீரீ* ஆகும். 

நிறுவல் : சீசீ பொருண்மையுள்ள ஒரு தகட்டைக் கருதுக. 

0 என்பது அதன் புவியீர்ப்பு மையம் (சடத்துவமையம் ) 
என்று கொள்க.



992 

  

படம் 130 

  

அடிப்படை இயந்திரவியல் 

கே ரே என்பன 0 

வழியே செல்லும் இரு 

செங்குத் தச்சுக்கள். ட், 
Oy! என்பன அத்தட்டி 

லுள்ள 0 என்னும் ஏதேனு 
மொரு புள்ளி வழியே 
முறையே Gx, Gy Bead 
களுக்கு இணையான இரு 
செங்குத் தச்சுகள், Gx, 

Gy ஆகிய அச்சுக்களைப் 

பற்றிய நிலைமத் திருப்புத் 
திறன்கள் முறையே Ix, ly vor pid, Ox, Oy hu இணையச் 

சுக்கள் பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன்கள் முறையே 71%, Dy 
என்றும் கொள்க. 

£ என்பது தகட்டில் ॥ பொருண்மையுள்ள ஒரு துகள். 001, 
5 அச்சுக்களைப் பொறுத்து யின் அச்சுத்தூரங்கள் (2101) 
என்றும், 0-யின் அச்சுத் தூரங்கள் (8, 9) என்றும் கொள்க. 
௦, ரே ஆகிய அச்சுக்களைப் பொறுத்து சியின் அச்சுத் தூரங் 
aor (x, y) Ter gid கொள்க. 

x= OR = OS + SR=(% +x) 

y= PR = PQ+ OR=(y +39) 
வரையறையின்படி , 

Py = OY ஐப்பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் 
= Im.x™ 

= Im (x + x 

= Im? + 2% x + ஜூ) 

= Imx? + 2k. Lx + 27.Em 

॥ Y ix + 2% Umx + 27. M 

ஆனால் _ என்பது 0, ரூஆகிய அச்சுக்களாப் பொறுத்து 

புவியீர்ப்பு மையம் (யின் :: அச்சுத் தூாரமாகையால் பூச்சிய 
org... mx = 0. 

. Py =l + Me 

ஆனால் ௪ - 05 - ர இலிருந்து 0! ஏனும் இணைய ச்சின் 

செங்குத்துத் தூரம்
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ு நீர என்க, 

ச): இ நீரீறு, 

இதுபோல், Px = Ix + Mdx, dx = Gx இலிருந்து 01 இன் 
தூரம். 

குறிப்பு: தகட்டிற்குச் செங்குத்தாக 0 வழியே செல்லும் 
அச்சைப் பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் காணல் £ 

0 வழியே செல்லும்  செங்குத்தச்சைப் பற்றிய நிலைமத்: 
திருப்புத்திறன் - 38. 02” 

= Im (GQ* + P93) 

= Em bt + y%) . 
9 வழிச் செங்குத்தச்சைப் பற்றிய நி. HB. = Im. OP 

= Ym (OR? + ர | 

= Im (x*¥ + y") 

= Smf(x+%)?+(y+ 97)? ] 

im (#7 + ¥*) + Bm (x? + y*) 

+ 2% 3mx + By Tmy 

| 

ஆனால் 5971 _0- umy- 

= Em (0O8+G68)+G aps செங்குத்தச்சைப் 

பற்றிய நி. தி. 

௮ $ ந, 00 0 வழிச் செங்குத்தச்சைப் பற்றிய 

தி. தி. 

= M.0@ 4+ 0 வழிச் செங்குத்தச்சைப் பற்றிய தி.தி. 

செங்குத்தச்சுத் தேற்றம் (14607211௦7 Perpendicular axes) 

Ix, Iy என்பன முறையே 0, 0 எனும் இரு செங்குத்து 
அச்சுக்களைப் பற்றி ஒரு தகட்டின் நிலைமத் திருப்புத் திறன்க 
ளெனில், 0 வழியே தகட்டிற்குச் செங்குத்தாகயிருக்கும் ஒரு 
அச்சைப் பற்றிய நிலைமத் திறப்புத்திறன் /% +- ly Bow. 

நிறுவல் : 727 என்பது தகட்டின் ஒரு துகள். அதன் 
பொருண்மை ஈ என்க, 0) ரெ ஆகிய செங்குத்தக்களைப் 
பொறுத்து 7-யின் அச்சுத் தூரங்கள் (2, ந) என்க. 

Ty - ரு-ஜப் பற்றிய நி. தி. - Y mx? 

சட 0%-ஐப் பற்றிய றி. தி, = my*, 

88



594. அடிப்படை இயந்திரவியல் 

0-வழிச் செங்குத்தச்சைப் பற்றிய நி.தி. - 2 8. OP? 

a: Dm (x? + y*) ் 

௪ இர 4-5 ஈழ 

= ly+ ix 

குறிப்பு; இணையச்சுத் தேற்றம் எந்தச் சடப்பொருளுக்கும் 

பொருந்துமென்பதையும், செங்குத்தச்சுத் தேற்றம் தளமாக 

அமைத்துள்ள தகடுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்துமென்பதைக் 

கவனிக்கவும். 

சில சாதாரண பொருட்களின் நிலைமத்திருப்ப்த்திறன்கள் 

1. ரரீளமுள்ள சீரான மெல்லிய கோலின் நி-தி. 

வகை (1) கோலின் ஒரு முனை வழியே செல்லும் செங்குத்தச்சைப் 
பற்றிய நி. தி. 

2 நீளமுள்ள 429 என்னும் கோலின் பொருண்மை 48 என்க, 

  

  

D 
எனவே, ஒர் அலகு நீளத் 

ச M 

A po 
தின் பொருண்மை oa 

் ் ஆகும். கோலின் முளை A 

் வழியே கோலுக்குச் செங்குத் 

பட்ம் [31 தாக அமைந்துள்ள 02 என் 
னும் அச்சைப் பற்றிய நி.தி, 

காணவேண்டும். 

முனை 4-யிலிருந்து : அலகு தூரத்தில் 8% பருமனுள்ள ஒரு 
HEME 5G HS. 

இத்துகளின் பொருண்மை m = = 8x. 

ம-யிலிருந்து இத்துகளின் தூரம் - 3, 

= ஐப் பற்றி இத்துகளின் நி, தி. - ஈறி - = x? 8x. 

. . 2a M 
மே-ஐப் பற்றி கோலின் தி. தி. - 1 3 x? dx 

_ M [x8 2a 

~ 2a File
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M 82 
2a ° 3 

4a° 
= M. 3   

வகை (11) கோலின் நடுப்புள்ளி வழிச் செங்குத்தச்சைப் பற்றி நி. தி. 

கோலின் நடுப்புள்ளியீலிருந்து இரு முனைகளும் ஈ தூரத்தி 
லிருக்குமாகையால் ;-இன் எல்லை % - - யிலிருந்து % - ஈ 
வரையாகும். 

ஃ நடுப்புள்ளி வழி ௮ச்சைப்பற்றி கோலின் நி. தி. 

~ j M x ax 
--q 2a 

M x* Ja 

சே | 3 |-a 

M 2a° 

2a த 

| = ஷூ
 

vo
] 

5,
 

2. செவ்வகத் தகட்டின் நிலைமப்திருப்புதிறன் 

சீ800 என்பது ரர் பொருண்மையுள்ள ஒரு செவ்வகத் தகடு. 

AB = 2a3 4D = 2b. 

8 OG Jogo ugtivien af or 

a ர ப M 
பாருண்மை - 25 

0 என்பது தகட்டின் மையம்: 

EF என்பது 0 வழியே 

AB-6G இணையான ஒரு 

அச்சு. 

PORS என்பது 0-விலி 

ருந்து : அலகு தூரத்தில் 
49-க்கு இணையான $x அகலம் கொண்ட ஒரு நீண்ட சதுரத் 

துண்டு, 

  

  

  
படம் 132



596 அடிப்படை இயந்திரவியல் 

இத்துண்டின் பரப்பு - 24 , 936 

லவ ட அ ச்சீ M 
ஆகவே, இத்துண்டின் பொருண்மை 2 26 8x = டா 

dx = Mm என்க, ் 

£ீா என்பது இத்துண்டின் நடுப்புள்ளி வழியே செல்லும் ஒரு 
செங்குத்து அச்சு ஆகும். எனவே, இத்துண்டின் 8ம் நீளமும், 
71) பொருண்மையுமுள்ள ஒரு மெல்லிய கோலெனக் கருதுவோ 
மானால், 

் ட b? M ழ் : 
Behn gong 8 BS. =m. — - 593. --ஆகும். 

ஆனால், :-இன் மதிப்பு 0-க்கு இருபுறமும் ௨ தூரத்தில் பரவிக் 
கிடப்பதால், 8/-ஐப் பற்றிச் செவ்வகத் தகட்டன் நி. தி, 

  
த் 

= 34° g [a] 

oe = 
3 

॥ 

இதுபோல், 0 வழியே 40-க்கு இணையான அச்சைப் பற்றிச் 
. a க *. ப் செவ்வகத் தகட்டின் நி. தி. - 17 4 ஆகும். 

ஆவே, செங்குத்தச்சுத் தேற்றப்படி செவ்வகத் தகட்டின் 
மையம் வழியே தகட்டிற்குச் செங்குத்தாக OF ODF LILI BD! 
செவ்வகத் தகட்டின் நி, தி,



நிலைமத் திருப்புத்திறன் 307 

3. செவ்வகத் திண்மத்தின் நி. தி. 
(M. [. of a rectangular parallelopiped) 

செவ்வகத் திண்மத்தின் 

நீளம் AB = 2a, அகலம் en 

BC = 2b, ew Ad | 
௪ 0 என்று கொள்க. 0 , 
என்பது அதன் திணிவு | 

மையம், Gx, Gy, GZ ever றி பசிய ப]... 
பன முறையே 42,48௦) “ 

  

8.4! ஆகிய ஓரங்களுக்கு 
இணையான செசங்குத்து 2... 
அச்சுக்கள். 

  

  

படம் 133 
செவ்வகத் திண்மத்தினை 

ே.க்குச் செங்குத்தாக எண்ணற்ற பல மெல்லிய செவ்வகச் 
சீவல்களாகச் சீவுக. ஒவ்வொரு சீவலும் 86, 20 பக்கங்களுள்ள 
செவ்வகத்தகடு போன்றிருக்கும். ஒரு சீவலின் பொருண்மை 

m rn . ™ 
11 எனில், 0% ஐப்பற்றி அதன் நி. தி. 3 (b° 6“) ஆகும். 

ஆகவே, செவ்வகத் திண்மத்தின் பொருண்மை 44 எனில், 
் . M 

Gx pti ups ase Pus HGiysdpsr —— (b+ C*) 

ஆகும். 
M ட த் 

இதுபோல், ரே ஜப் பற்றிய நி. தி. - த (C? + a’y, 

mM. , 92 ஐப்பற்றிய நி. தி. - -_- (24-85. 
4. 2 .ஆரையுள்ள சீரான வட்ட வளையத்தின் நி. தி. 

சனா ன AA) என்பது ச ஆரை 
ம் யுடன் கூடிய ஒரு வட்ட 

வளயத்தின் விட்டம். 

Av ஐப் பற்றிய வளயத் 

தின் நிலைமத் திருப்புத் 
திறன் காண்போம். 

  

8S எனும் நீளமுடைய 
£0 எனும் மிகச் சிறிய விற் 

துண்டைக் கருதுக. விட் 

டத்துடன் OP, OO ஆகிய 
ஆரைகளின் சாய்வுகள் 
மூறையே ॥, (9--89) என்௧. 
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ஃ POQ = 86. 
ட வில் 20 - ர 80. 

வளையத்தின் பொருண்மை சீ என்றும், ஒரு அலகு நீள வளையத் 

தின் பொருண்மை 2 என்றும் கொள்க. 

வளையத்தின் நீளம் 28£ ஆகையால், 9 -- 3. ஆகும். 

“௪ 20-வின் பொருண்மை + P.a df. 

விட்டம் 441 இலிருத்து 20-இன் செங்குத்துத்தூரம் 
5 சி - 28109 - / என்க. 

AA’ ஐப்பற்றி 20-வின் நி. தி. = mr? 

= 2௪780, (௪ 81 9)" 

= Pa’. sin? 6 58. 

மூழு வளையமும் 9 - 0 முதல் 98-88 வரை அமைத்திருப்ப 
தால், 4.11 என்னும் விட்டத்தைப்பற்றி வளையத்தின் நி. தி- 

= Qn 

Soa. sin? 9 d@ 
௦0 

  

ஈ/2 
= திமி. 4, | 811” 8. மர 

0 

8 நசீ க 7 
= Ona உட deeb sy 

Mad 

குறிப்பு; AA BB என்பன இரு செங்குத்து விட்டங்க 
ளெனில், இவ்விரு விட்டங்களுள் ஒவ்வொன்றைப் பற்றியும் 

Ma? 
வளாயத்தின் நி. தி. = ஆகும். 

ஆகவே, வளையத்தின் மையத்தின் வழியே வக£யத்தின் 

தளத்திற்குச் செங்குத்தாகச் செல்லும் அச்சைப் பற்றிய நி. தி. 
Ma? Ma? ல் « 
= + ர 472” ஆகும்.  
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5. வட்டத் தகட்டின் நிலைமத்திருப்புத்திறன் 

(M. I. of a circular Plate) 

கீ4' என்பது 2 ஆரை 
யுள்ள ஒரு வட்டத் தகட் 

டின் விட்டம், 0 என்பது 
அதன் மையம், 441 ஜப் 

பற்றிய நில்மத் திருப்புத் 
திறன் காண்போம். 

வட்டத் தகட்டின் 
பொருண்மை 74 என்றும், 

ஒரு சதுர அலகுப் பரப்பள 
வின் பொருண்மை 2 என் 
றும் கொள்க. 

  

8 Ps ல படம் (35 

வட்ட மையம் -வுலிருந்து 1 தூரத்தில் 827 அகலமுள்ள ஒரு 
கங்கணத்தைக் கருதுக, இதை 7 ஆரையுள்ள வளையமாகக் 
கருதலாம். இவ்வளையத்தின் பரப்பு - x (r + or)? ~ ar? 

= m. 2rdr, (sr) புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது . 

= 2Qerér. 

வளையத்தின் பொருண்மை 7 = p. 2errér. 

இவ்வளையத்தின் ஆரை £ ஆகையால், சகி! என்னும் 
. 2 

விட்டத்தைப்பற்றி அதன் நிலமத் திருப்புத்திறன் - ஈ 4- 
ர 

= P. @er Sr. த 

தீ Gf © ரூ Sr. 

இவ்வகசாயத்தைப் போன்ற எண்ணற்ற வளையங்கள்: 
மையத்திலிருந்து விளிம்பு வரை பரவியிருக்குமா தலின் * இன். 
எல்லைகள் £ - 0 முதல் £ :- ர வரையாகும். 

a 
ஆகவே, விட்டம் 441 ஐப் பற்றிய நி, தி, =f par® dr 

௦
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ré ja 

௭3 Fle 

at 

= SSS a a a சைஸ் 

4 

குறிப்பு- (41, 88! என்பன வட்டத் தகட்டின் இரு செங் 
குத்து விட்டங்களெனில், இல்விரு விட்டங்களுள் ஓவ் 

2 

வொன்றைறப் பற்றியும் தகட்டின் நி. தி, me ஆகும்.   

ஆகவே, தகட்டின் மையம் வழியே தகட்டிற்குச் செங்குத் 
கான அச்சைப் பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் - 

Ma 4 Ma  M@ ம் 

4 4. ~ 37 es". 
    

6. கீள்வட்டத் தகட்டின் A. Hi. (M. |. of an elliptic disc) 

444 - மேதி. 86 என்பன 0-ஐ மையமாகக் கொண்ட 
ஒரு நீள்வட்டத் தகட்டின் பேரச்சு, சிற்றச்சு ஆகும். முதலில் 

பேரச்சைப் பற்றிய நி. தி. 
காண்போம். 

Mi என்பது நீள்வட்டத் 
த்கட்டின் பொருண்மை 

யென்றும், ஜ என்பது ஒரு 

சதுர அலகுப் பரப்பளவின் 

பொருண்மை யென்றும் 

கொள்க.   

  

44'க்ஃகுச் செங்குத்தாக 

யிலிருந்து 3 தூரத்தில் 
8 அகலமுள்ள 72086 என்னும் ஒரு சிறு செவ்வகலத் 
துண்டினைக் கருதுக. 7 (ட) என்க. 

2ஃயின் மையவகற்சிக் கோணம் ரி எனில், 

3 - 8008 நிழ ௫ 56/௩ ரி ஆகும். 

91 = — asin @. 86 

= asin @ 80 (sjerafe mt_@ts)



'திலைமத் திருப்புத்திறன் 801 
நீள்வட்டத்தின் பரப்பு £ ச்ம் ஆகையால், p = zap WS": 

PQ-fer ugtiuersy = PO. 8x 

=> 2y. dx 

= 2bsin@.asin 6 30 

= 2ab sin7@ 586 

1 - 70725-இன் பொருண்மை - ஐ. 2ab sin?@ 86. 

இப்பொழுது 20085-ஐ ஒரு மெல்லிய கோலாகவும், பேரச்சு 
4.41-ஐ அக்கோலின் மையம் வழியே செங்குத்தாகச் செல்லும் 
அச்சு என்றும் கொள்ளலாம். 

அக்கோலின் நீளம் - 2y = ம 810 ர ஆகையால், 

4.41-ஐப் பற்றி 20785-இன் நி. தி. ௮ ஈ. 32   

ச் a 

= p. 2ab. sin? 88. Gan oy 

=p. =e sin’ 6 80. 

நீள்வட்டத் தகட்டினை PORS-gi போன்று எண்ணற்ற பல 
நுண்ணிய துண்டுகளாகப் பிரிக்கலாம். இத்துண்டுகள் யாவும் 
முனை 4-யிலிருந்து முனை கவரை பரவியிருக்குமாகையால் சின் 
எல்லை மதிப்புக்கள் ரீ - 0 இலிருந்து ரி - £॥ வரையாகும் 

ஆகவே, 441-ஐப் பற்றி நீள்வட்டத் தகட்டின் நி. தி. 

a A . 
[உ ஸ் சசி. | 

  

3 
0 

ஈ/8 
ப, 

வரு “அல அ] வரி a@ 
௦ 

M 2 ab® ர் = se peta SZ 

Mb? 
  

4
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இதுபோல், சிற்றச்சைப் பற்றிய நி.தி. ௪ Me 

ஆகவே, தகட்டின் மையம் வழியே செல்லும் செங்குத்தச்சைப் 

பற்றிய நிஸ்மத் திருப்புத்திறன் 

M 2 MB 
—_ ad ec eee 

4 ' 4 
  = | cat +6). 

7. உள்ளீடற்ற கோளத்தின் நிலைமத்திருப்புத்திறன் (14. 1. 1. ௦7 

hollow sphere) 

1 என்பது ॥உ ஆரையுள்ள ஓர் உள்ளீடற்ற கோளத்தின் 
விட்டம். 0 என்பது அதன் மையம் ஓர் அரை வட்ட வில் 
லானது அதன் எல்லை விட்டத்தைப்பற்றிச் சுற்றப்படும்போது 

பிறப்பிக்கப்படுகின்ற ௨௫ 
வமே உள்ளிடற்ற கோளமா 
கும். இங்கு 42 என்னும் 
அரை வட்டவில் 42-யைப் 
பற்றிச் சுற்றப்படுவதால் இவ் 
வுள்ளீடற்ற கோளம் பிறப்பிக் 
கப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்க. 

PQ = 8S எனும் ஒரு சிறு 
விற்துண்டினைக் கருதுக. 

ட் 402 - 4 என்றும், 402 
டத் (9 -- 89) என்றும் கொள்வோ 

உத் 1 மாயின், 20 - ர.6ி ஆகும். 
. இவ்வில்லானது விட்டம் 

48-யைப் பற்றிச் சுற்றப்படின் 28 - ௨ 8௩ 0-ஐ ஆரையாகக் 
கொண்ட ஒரு வட்ட வளையம் பிறப்பிக்கப்படும். இவ்வளாயத் 
தின் மேற்பரப்பளவு - 2ஈ (ர 8108). ச8ரி - Qr asin 6 8h. 
சி என்பது ஒரு சதுர அலகுப் பரபப்ளவின் பொருண் மையெனில், 

॥- வளையத்தின் பொருண்மை - ற, 8 ஜி 8100 ர. 
ஆனால். 48 என்பது உள்ளீடற்ற கோளத்தின் பொருண்மை 
யெனில், கோளத்தின் Gu purtiuare 47a? ஆதலின் 5 

  

to weer 
2 4 ஜி ௮௫4: 

r > வையத்தின் ஆரை - ஜஜ 9. 

; ஆகவே, வளையத்தின் மையம் வழியே செல்லும் 48 என்னும் 
அச்சைப் பற்றி வளையத்தின் நிலைமத் திறப்பத்திறன் = mr*
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= p+» &rasin 088. (asin @)* 

= Pp. Ara‘ sin®# 84. 

அரைவட்ட வில்லானது 4-யிலிருந்து £ வரையிருப்பதால் ரஇன் 
மதிப்பு 9 முதல் ॥ வரை பரவியிருக்கும். 

ஆகவே, உள்ளீடற்ற கோளத்தின் நி. தி. 

7 

| மேம் 81. சி ரரி 
0 

  

72 

- 0282. நஸ் ரி சீரி 

0 

௭/2 

எய்ட், சச at 2 ] sin?@ d8 
wa ௦ 

== Ma? . 3 

= % Mo’. 

8. திண்மக் கோளத்தின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் 
(M. I. of a aclid sphere} 

சஆரையும் M பொருண்மையுள்ள ஒரு திண்மக் கோளத் 

தின் நிலைமத் திருப்புத்திழனக் காணவேண்டுமெனக் கொள் 

வோம். இத் திண்மக் கோளமானது 0-ஜ மையமாகவும் 
Fay. Pay சிஜா 30 Hawahnp Bogenrasae ere. 
எண்ணற்ற பல உள்ளீடற்ற கோளங்கள்க் கொண்டமைந்த 
தெனக் கொள்ளலாம். ஈச -- 88 ஆகிய ஆரைகளுக்குட்பட்ட 

உள்ளீடற்ற கோளத்தைக் கருதுக, 

இதன் கன அளவு -$எ(-4 dr)? — 4 ar 

= 47 [13 4+. Br? ov + Br (Sry + (872 — 7] 

4 a ம = = [ 8r? br], மிகச் சிறியதாதலின் (87)*, (85) 

புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன . 
= Aar? ér. 

£ என்பது ஒரு கன அலகுத் திண்மத்தின் பொருண் மையெனில் , 
78 - இவ்வுள்ளீடற்ற கோளத்தின் பொருண்மை - ,2, 4,/42-.
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ஆனால், /4 என்பது திண்மக் கோளத்தின் பொருண் மையெனில், 

அதன் கன அளவு ஈ2் ஆதலின் , 

M 3M ள் 
P= = ஆகும். 

4 72” 4 wa? 

    

7 - இவ்வுள்ளீடற்ற கோளத்தின் ஆரை. 

ஆகவே, இவ்வுள்ளீடற்ற கோளத்தின் ஒரு விட்டம் பற்றிய 

நி. தி. 3/8 

= 2(P. 479? Gr), r° 

= P.Sar' or. 

இதுபோன்ற எண்ணற்ற உள்ளீடற்ற கோளங்களின் ஆரை 
கள் கோள மையத்திலிருந்து திண்மக் கோளத்தின் மேற்பரப்பு 

வரை பரவிக்கிடக்குமாகையால் 7-இன் எல்லை மதிப்புக்கள் -.0 
முதல் 1) டி வரையாகும். 

2 திண்மக் கோளத்தின் ஒரு விட்டம் பற்றிய நி, தி. 

a 

= | P.3 ar dr 

௦ 

2 

=P. 3 a. | ள் 
0 

_ 8M, ரூ 7௪ 
FS வெவ் உழு சவ் அலம் 

4 ma’ Ge 
_ 2M ௪ 
~ @ * 68 

= 2 Ma’. 

குறிப்பு : ஒரு திண்மக் கோளத்தின் ஏதேனுமொரு தொடு 
கோட்டைப் பற்றி அதன் நிலைமத் திருப்புத்திறன் காணல் : 

திண்மக்கோளததின் ஈர்ப்பு மையம் அதன் மையத்திலிருக் 
கும். தொடுகோட்டிற்கு இணையான விட்டத்தைப் பற்றிய 

நி. தி. ப் 182 ஆகும். தொடுகோட்டிற்கும் இவ்விட்டத்திற்கு 
முள்ள தூரம் ச ஆதலின் இணையச்சுத் தேற்றப்படி , 

தொடுகோட்டைப்பற்றிய நி.தி.
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- விட்டத்தைப்பற்றிய நி.தி. -- 82” 

= 2 Ma* + Ma’ 

= 1 Ma’ 

9. திண்ம நேர்வட்டக் கூம்பின் நிலைமத்திருப்புத்திறன் 
(M.I. of a solid right circular cone) 

(0) கூம்பின் அச்சைப் பற்றிய நிலைமத்திருப்புத்திறன். 

049 என்பது 4 உயரமும், 7 அடிப்பக்க ஆரையும் கொண்ட 
ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பு. 0 என்பது அதன் அச்சு. 

கூம்பின் பொருண்மை M என்க. 8 என்பது ஒரு கன 

அலகுத் திண்மத்தின் பொருண்மை யெனில், கூம்பின் கன 

அளவு$ ஈா“ர் ஆதலின், 

நட்டம். _ 3M ம் 

தா். arth Bor 

90% என்பது கூம்பின் 
உச்சி வழியே அதன் அச்சுக் 
குச் செங்குத்தாக வரையப் 
பட்டுள்ள ஒரு நேர் கோடு. 

கூம்பை இக்கோட்டிற்கு 
இணையான தளங்களினால் 
மெல்லிய சீவல்களாகப் பிரிக் 

கவும். டுவிலிருந்து % தூரத் 
தில் bx கனமுள்ள ஒரு சீவ 

லைக் கருதுக. இது ஒரு வட் 
டத் தகடு போன்று இருக்கும், 

இதன் ஆரை 3) என்று 
கொள்க இவ்வட்டச் சீவ 

லின் கன அளவு - ஏற” Ox. 
எனவே இவ்வட்டச் சீவலின் பொருண்மை 7. ஈ]* 90 ஆகும். 

  

  

அதாவது, m= P. ஏற bx, 

2 - வட்டச் சீவலின் ஆரை : 3 

ஆகவே, கூம்பின் அச்சு, oc ஆனது இச்சீவலின் மையம் 
வழியே அதன் தளத்திற்குச் செங்குத்தாயிருப்பதால், ெஜேப் 

பற்றிய இச்சீவலின் நிலைமத்திருப்பம் - ஈ >
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ட்டி 
வ ௬௯. a 4 a = P. wy" Ox 5 

7 aT a 
= P,P. = yt ox p xP a 

3-இன் எல்லை மதிப்புக்கள் : - 09 முதல் ந - ந வரை யாதலின் 

திண்மக் கூம்பின் ௮ச்சைப் பற்றிய நிலமத் திருப்புத்திறன் 

h 
fe T 

௦ 

ச் 

=p > | vax 

௦ 

ஆனால் கூம்பின் அரையுச்சிக்கோணம் 4 எனில், 

We ans = உர லக 

அல்லது, y= ௬௯ 

கூம்பின் அச்சைப் பற்றிய நிலைமைத் திருப்பத்திறன் 

kh 
7 i; நர . 

= தி த. | ht x ax 

௦ 

  tt > t= [ee 
உத் ட 

3M T rt he 

mr’h" 2° RP AB 

_ 3M, 
= 10 ச் 

(19) கூம்பின் உச்சி வழியே அதன் அச்சுக்குச் செங்குத்தான 
கோடு பற்றி நி, தி. 

20% பற்றிய சீவலின் நி. தி. - சீவலின் தளத்தில் ;405க்கு 
இணையான கோடு பற்றிய நி, தி, +m. x? 

2 

=m 4a:



நிலைமத் திருப்புத்திறன் 607 

= P ஏற* dx. J +P xy bx.x 

_ £7 y 8x + pa yx? 8x , ஆனால்ற - = i 

4 2 

= ae (r? = 4h*) x* dx.   

ஆகவே, 2! 0% ஐப்பற்றி கூம்பின் நி. தி. 

h 
= { par? (r? + 4h*) x‘ dx 

42” 

rt es gan, nv (7? + 4h?) 2 ॥   

    

3M ar? க hs 
= ல் ‘ 4h?). — 

நாத்து OT AB 
38M 
—— (r* + 4h’). 5s (r* + 4h*) 

(11) கூம்பின் புவியீர்ப்பு மையம் 6 வழியே அச்சுக்குச் 
செங்குத்தான கோடு பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் . 

கூம்பின் அச்சுக்குச் செங்குத்தாக 6 வழிக் கோட்டைப் 
பற்றிய நி. தி. 7 என்றும், 0 வழிக் கோட்டைப் பற்றிய நி. தி. 
2' என்றும் கொள்க. 

ட் 3M . ட் < 
= 30 (r? +- 4h2) என்று கண்டோம்.   

8 - இரு இணைகோடுகளுக்கு மிடையேயுள்ள தூரம் 4 8h 
4, 

இணையச் சுத்தேற்றத்தின்படி , 

72-73 1/௪ 

ஃ ரீக 2 நுதி 

3M உ ச இர் = 9g (+ aI) — Mg
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| = [407 + 4h) —. 18 43] 

3M ள் ல் 
“50 (4r* +h?) 1 

(10) உள்ளீடற்ற நேர்வட்டக் கூம்பின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் 
(M. I. of a hollow rigat circular cone) 

(திண்மக் கூம்புக்குரிய படத்தைப் பார்க்கவும்) 

OAB என்பது ட் உயரமும், 7 அடிப்பக்க ஆரையுமுள்ள ஒரு 
உள்ளீடற்ற நேர்வட்டக் கூம்பு, கூம்பின் பொருண்மை M 
THE, 

2 என்பது ஒரு சதுர அலகு மேற்பரப்பின் பொருண்மை 
என்க. 

கூம்பின் சாய்வு உயரம் / எனில், அதன் மேற்பரப்பு சா! 
ஆடும். 

M 
“ P= —, 

ard 

கூம்பின் அ௮ச்சுக்குச் செங்குத்தான தளங்களின் மூலம் கூம்பை 
எண்ணற்ற நுண்ணிய வளாயங்களாகப் பிரிக்கவும். கூம்பின் 
உச்சியிலிருந்து % தூரத்தில் 5 அகலமுள்ள ஒரு நுண் 
வளையத்தைக் கருதுக. இதன் ஆரை ந என்க. 

இந்த நுண்வகாயத்தின் மேற்பரப்பு -- 2 53. 

இதன் பொருண்மை ஈ =P. Qry 3S. 
06 ஐப்பற்றி இந் நுண்வளையத்தின் நி. தி. - rap? 

= P. 2ry சிடி 

=P. Br y® bs. 
x இன் எல்லை மதிப்புக்கள் த - ற முதல் % - ர வரையாதலின் , 
06 ஐப்பற்று கூம்பின் தில்மத்திருப்புத்திறன் 

h 
= | P. 22 yds



நிலைமத் திருப்புத்திறன் 609 

° ரீ 
ஆனால் 2. _ — ஆதலின் ந - ந 3 

, ds | dy \2 auourss - [14 (2) 

  

  

  

“a af h? +7? 

h 

_ ம். 
h 

a§ =x i ax aS= > ற 

கூம்பின் ௮ச்சைப் பற்றிய நி, தி. 

on ] 
=~. 2z. \ ae: h dx 

o 
க் 

= P, Qa. ms ச A 

4 

8 

= M ௩ 2a. # 

rl 4 

_ Mr 
= 2. 

**ரூத்”*.இன் விதி (1௦1148 ௩016) 

சமச்சீரான பொருள்கள் யாவும் சமச் சீரச்சுகள் கொண்ட 
வையாகவிருக்கும். மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பொருள்கள் 
யாவும் சமச் சீரச்சுகளுடன் கூடிய' சமச்சீர்ப் பொருள்களாகும். 
இத்தகைய சமச்சீர்ப் பொருள்களின் ஏதேனுமொரு சமச்சீர் 
அச்சைப்பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன்களைப் பின்வரும் ரூத்-ன் 
விதியின் மூலம் எளிதாக நினைவிலிருத்திக் கொள்ளலாம். 

ஒரு பொருளின் ஒரு சமச்சீரச்சைப் பற்றிய நி, தி, 
99
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௩ பொருண்மை % (செங்குத்து அரை அச்சுகளின் 
வர்க்கங்களின் மொத்தம்) 

2, 4 அல்லது 
  

பொருள் செவ்வக வடிவமாயின் பகுதியில் 8 ஐயும், நீள்வட்ட 
வடிவமாயின் (வட்டம் உட்பட) பகுதியில் 4ஜயும், நீள்வசாயக் 
கோளவடிவமாயின் (கோளம் உட்பட) பகுதியில் $ஜயும் 
எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 

மாதிரி 188. ௨, ம என்ற முனைப்பக்க ஆரைகள் கொண்ட 

இரு நுனியிலாக் கூம்பின் அச்சைப்பற்றிய நிலைமத் திருப்புத் 
திறன் காண்க, 

தீர்வு: 4800 என்பது 77-ஐ உச்சியாகக் கொண்ட 748 
எனும் நேர்வட்டக் கூம்பிலிருந்து வெட்டியெடுக்கப்பட்ட நுனி 
யிலாக் கூம்பு, அதன் அடிப்பக்கம் ॥2-ன் ஆரை ஈ3 மேற் 

பக்கம் றன் ஆரை ம். 
முழுக்கூம்பின் அரையுச்சிக் 

கோணம் & என்க, 

முழுக் கூம்பின் உச்சியி 

லிருந்து % தூரத்தில் அதன் 
அச்சுக்குச் செங்குத்தான 
களம் ஒன்றினால் வெட்டி 
யெடுக்கப்பட்ட 2 கனமுள்ள 
ஒரு வட்டத் தகட்டினைக் 

கருதுது. 

இவ்வட்டத் தகட்டின் 

ஆரை அர்த் - ரர (தரு 4௬ 

tan <. 

ஆகவே, இதன் பரப்பு -: ஈ பீ 200 4, 93, 

ஒரு கன அலகுத் திண்மத்தின் பொருண்மை 2 எனில். 

இவ்வட்டத். தகட்டின் பொருண்மை 0 ஐ (டல் x* ax. 

    
  

  

இதன் ஆரை £ - 4210 

ட. கூம்பின் அச்சைப்பற்றி இவ்வட்டத் தகட்டின் நி, தி. 
a’ 

=m ~>
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= Pwtan® «. x? x, ட்ட. 

= = tanix. x dx 

ரன் எல்லை மதிப்புகள் % - 1/7 முதல், % = 7/8 வரை, 

ஆனால் 7 - 9004 ஷூ, 1778 - 8004 4, 

a cot < த 
நுனியிலாக் கூம்பின் நி. தி. - ] கு 3 tan’ x! dx 

b cot « 

ற் = tan! «. 4 (a® — 5) cot’ «. 

  

Gugih avis salli.er Gut G wr om iw Pwr tan < x* dx 

ஆதலின் , 

நுனியிலாக் கூம்பின் பொருண்மை 

2001 < 

M = | p w tan? & x? dx 

b cot < 

xy" cot X 
= Pw tan* «|| 

5 cot « 

= P w tan’ « 4 (a® —b*) cot? « 

= i 004 ஃ (15 24) 

ப் 8M 
~. Pwreots€ 2 ab 

நுனியிலாக் ? 3M 

கூம்பின் நி, தி. 5 = ry a—s5 (மூ தர்) 

3M ( _ ன் 

10 \qgs—o
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மாதிரி 189. 48 செவ்வகலம் கொண்ட ஒரு பரவளைவின் 

உச்சியிலிருந்து 4 தூரத்திலுள்ள நிலைத்தூரத்தினால் வெட்டி 

யெடுக்கப்பட்ட பரவளைவுப் பரப்பளவின் உச்சியிலுள்ள 

தொடுகோடு பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் * 444” என்றும், 

அச்சைப் பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் $ Mah என்றும் 

காட்டுக, [ர என்பது மொத்தப் பரப்பளவின் பொருண்மை) 

Stay: ABC என்பது 4-ஐ உச்சியாகவும் .42%ஃஐ அச்சாக 

வும் 4-ஐச் செவ்வகலமாகவும் கொண்ட ஒரு பரவளைவில் கயி 

லிருந்து. 1 தூரத்திலுள்ள நிலைத் தூரத்தினால் வெட்டியெடுக்கப் 

பட்ட பகுதி. 

க-யிலிருந்து % தூரத்தில் 
சக்குச். செங்குத்தான 6x 

அகலமுள்ள ஒரு நுண்ணிய 
செவ்வகத் துண்டினைக் கருதுக, 

பரவளைவின் சமன்பாடு 

py = dax எனில், இச் செவ்வகத் 

துண்டின் நீளம் 2] ஆகும். 

க 

  

செவ்வகத் துண்டின் 

படம் 140 பரப்பு - 5/2. 

ஓரு சதுர அலகுப் பரப்பளவின். பொருண்மை £ எனில் , 

செவ்வகத் துண்டின் பொருண்மை 18 - 2, 8] dx. 

இச் செவ்வகத் துண்டிலுள்ள ஒவ்வொரு துகளும் க4ீ.யிலுள்ள 

தொடுகோட்டிலிருந்து % தூரத்திலிருக்குமாதலின், கீ-ல் 
வரையப்படும் தொடுகோட்டைப்பற்றி இத் துண்டின் நிலைமத் 
திருப்புத்திறன் - ஈ52- 2 ற 82%. 34 ஆகும். நஆனது 4-யி 
லிருந்து றவரை இருக்கலாமாதலின் -ன் எல்லை மதிப்புகள் 
% - 0 முதல் % - வரையாகும். 

“.. தொடுகோட்டைப்பற்றி 480-ன் தி. தி. 

h 

= | p. 2y x? dx 
5- 

ஆனால்]” - 4800 ஆகையால், 5 2/2. Ve Ben. 

... தொடுகோட்டைப்பற்றி 4806-யின் நி, தி,
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h 

= | p.2(2NG Nee dx 
0 

h 

= PA LG ] x°?? dx 

௦ 

திக்ரு தம 
செவ்வகத் துண்டின் பொருண்மை ஐ, 3] 5% ஆ தலின் , 

h 

கசின் பொருண்மை ரம் ௨ 0 நே 

௦ 
ச் 

~p.& |[ 8 உன் 
௦ 

= சகல 82 lo 

= PRG he 
. _ 3M 

oe 2 யர” 

தொடு கோட்டைப்பற்றி 4/9௩ன் மி.தி. 

38M 2 ல 

யக 
7 

இப்பொழுது அச்சு 4% ஐப்பற்றிச் செவ்வகத்துண்டின் நி.தி. 

“a ன் an 
= Mm. > (சூத்திரம்) 

॥ இ



814 

=P. 

:. சற்ஜப்பற்றி 480-ன் நி. தி, 

2 
3) (8a . ய் 

2 ? 

= P ey (8a a) | 

0 

16 wus B 
=P yan ae 

_ ழீ 
~ § a he ~ 

= = Mah 

மாதிரி 190. ஒரு 

அடிப்படை இயந்திரவியல் 

Nae oe, 

நேர்வட்ட உருளாயின் புவியீர்ப்பு 
மையம் வழியே அதன் அச்சுக்குச் செங்குத்தான கோட்டைப் 
பற்றிய நிலமத் திருப்புத்திறன் காண்க, 

(மதுரை பி.எஸ்ஸி, 1978 ஏப்.) 

  

  

  

        

ற கவற 

or Te eR SSS Seve a Pp 

i ee 
age f 

ர், 6 பப 

bY பி. 
AC a வி 

SE 

படம் 144 

தீர்வு: 4800 என்பது 

ஆரையும், 4 உயரமுமுள்ள 
ஒரு திண்ம உருளை, M 
என்பது அதன் பொருண்மை 

எனில், ஒருகன அலகுத் 
திண்மத்தின் பொருண்மை 

ட. 
nah” 

உருளையின் புவியீர்ப்பு 
மையம். GH என்பது 0 
வழியே உருக£யின் ச் 
சுக்குச் செங்குத்தான நேர் 
கோடு. இந் நேர்கோடு 
பற்றிய உருளையின் நி. தி. 4 
என்க. 

0 என்பது 

பேயிலிருந்து VX தூரத்தில் 077-க்கு இணையான Sx கனமுள்ள 
ஒரு நுண்ணிய வட்டத் தகட்டினைக் கருதுக, 

11 - இவ்வட்டத் தகட்டின் பொருண்மை = P. 7a? dx.
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வட்டத் தகட்டின் ஆரை ச ஆதலின் , 017-க்கு இணையான 
a 

ஒரு விட்டத்தைப் பற்றி இவ்வட்டத் தகட்டின் நி. தி. - 1 5   

இணையச்சுத் தேற்றத்தின்படி, 017 ஐப்பற்றி இவ்வட்டத் 
துண்டின் நி. தி. 

ம் 

1 + mx® 
4 

  

    

  

  

a a | 
ae m( A |- X 

a? 

= 5 சட்டம a 8 pra (4 +x x 

ப் : — h a h 
xe thio wHtuysdr x= — a YSOX = ZB வரை 

யாதலின், 

4/2 க 
a 2 

r=| P rae (+e dx 
வதி/2 

3 x3 14/2 
= Prat re xb ot J 

4 8 14/2 

ee ee 
\ 8 24 | 8 24 | 

2 | @a nh ] 
= pra’. — pr | 4 a 2 | 

A , A ள் A = iy a 
Tah 7a 4 இ 3 

M/ , h \ 

= (4 +3 | 

மாதிரி 191. ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு மூலைவழியே 
அதன் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக வரையப்படும் கோட்டைப் 
பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் காண்க,
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தீர்வு: 4802 எனும் முக்கோணத்தில் 42 என்பது சியி 

லிருந்து வரையப்பட்ட குத்துயரம். 44 - / என்௯. 

A gore 4 என்பது 4 வழியே 

முக்கோணத்தின் தளத்திற்கு 
வரையப்பட்டுள்ள செசெங் 

குத்துக்கேோடு. 806-ர 

என்க. 

    
4 ஜப்பற்றி முக்கோணத் 

தின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் 
காண வேண்டும், 

4-யிலிருந்து 3 தூரத்தில் 
20-க்கு இணையாக 98% அகல 
முள்ள 720 எனும் நுண்ணிய 
செவ்வக வடிவத்துண்டினக் 
கருதுக. 

  

. மீட AN 
¢ ee ee PO | BC Smaure, BC AL 

அதாவது, PQ = i 

a h 

அல்லது 5 PO = — 

செவ்வகத் துண்டு 20-ன் பரப்பளவு - BP. மித, 
h 

முக்கோணத் தளத்தின் பொருண்மை ரீ என்க, 

2 என்பது ஒரு சதுர அலகுப் பாப்பளவின் பொருண்மை 

யெனில், 

  

p= M _ 2M 

4 ah ah. 

செவ்வகத் துண்டின் பொருண்மை - ற. BE Be 
h 

££ என்பது 70-வின் நடுப்புள்ளி, 427 ஆனது BC 9 D-& 
at Lega,
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AE _ AN _ x 
AD” AL h 

அல்லது, AE = =——— Xs 

& 48ல் ற என்பது 80-ன் நடுப்புள்ளியா கையால், 

AB* + AC? = BD? + DC? + 2 AD*® 

2 AD* = 4B? + AC*— 2 BD’ (7 BD = DC) 

  

a a, 212 =C+5 2 (5) 

=C+p— 4 

AD® = 2b ee 

277 என்பது முக்கோணத்தின் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக 

வரையப்பட்ட நேர்கோடெனில் அது சீ0ு-க்கு அதன் நடுப்புள்ளி 

7 வழியே செங்குத்தாகவும், 424-க்கு இணையா கவுமிருக்கும் 

. . 2 
FY ஜப்பற்றி 20-வின் நி, தி. == கனு 

/ 

ட mM | 

512] 

ax a’ x* 
ஆட தி அரப 8x. —— 

A கற்” 

Pa, 
15% x° OX 

இணையச்சுத் தேற்றத்தின்படி, 
,4/0-ஐப்பற்றி 20-வின் ந.தி. 4 7/-ஐப்பற்றி 20-வின் 

நி.தி. -- ஈட 427 
8 

ன ழு x’ 8x + p< (ரட் x )
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3 2 

= on fa? x° 8x + 12 AD* x* 6x] 

a rn fa? + 12 4D*] x* bx 

f 3 உறு 
ட = [ete (eet ae =e) ப் 142 

ன a [6b* + 6c? — 2a") x* 8x 

= oa (3b* + 8c* — a*) x* 8x   

மன் எல்லை மதிப்புகள் % - 0 முதல் % ஈ 4 வரையிருப்ப 

தால, 

4%-ஐப் பற்றி முக்கோணத்தின் நி. தி. 

h 
Pa a , af 
6 hs (36 + 8c? — a ) ] x® dx 

0 

2 M 8 4 
  

ட் 2 ay A ௬ கக் உரத்து (8b* 8c? — 4?) ட் 

M 
[2 (85° + 8c? — a2}. 

மாதிரி 192. சீ பொருண்மையுள்ள ஒரு மெல்லிய முக் 
கோணத் தகட்டின் ஒரு பக்கத்திற்கு வரையப்படும் குத்துயரம் 
/. எனில் அப்பக்கத்தைப்பற்றி அம் முக்கோணத்தின் நிலைமத் 

. . M . திருப்புத்திறன் 5 /” என்று காட்டுக, 

(மதுரை , பி, எஸ்ஸி. 1970 செப்.)
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தீர்வு: ௩420-ல் 4 என்பது .1-யிலிருந்து ௦-க்கு வரை 

யப்பட்ட குத்துயரம். 

  

  

A 

AL = A, 
J) 

ee 1 

&ஃயிலிருந்து 1 தூரத்தில் அட 

௦-க்கு இணையாக வரையப் வ. 

பட்ட 8x அகலமுள்ள 70 jas 30 

எனும் செவ்வகத் துண்டு 4A 

ஒன்றைக் கருதுக, குத்துயரம் \ 

41-ஆனது இத்துண்டை 2 _ து? 

ு-இல் சந்திக்கட்டும். 8 L 2 
படம் 143 

_ AN _ AP 
** Al” AB 

FQ 
Be 

AN 1... 2... _ 

PQ = aL Bo = சாத் (ன: BC =a) 

ஒரு சதுர அலகுப் பரப்பளவின் பொருண்மை ச என்க. 

. த M 2M 

முக்கோணத்தின் பொருண்மை // எனில், 2 yah a i 

ஆகும். 
ட : ax 

செவ்வகத்துண்டு 720-வின் பரப்பு - 20.84 2. bx. 

= & Qediaas gax® PQ-shex Gungaeowm = P. — 

இத்துண்டிலுள்ள ஓவ்வொரு துகளும் 2௦-யிலிருந்து NL =(h—x) 

தூரத்திலிருக்குமாகையால், 

நி0-ஐப் பற்றி 20-வின் இி.தி. - ஈ. (4-௭)] 

2P. ri x 6x. (h—x)* 

> PB, +, (it Bhx*+ x8) 8x.
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உன் எல்லை மதிப்புகள் x = 0 முதல் 3 - ர வரையாதலின் , 

சி0ஐப் பற்றி AABC-or §.2. 

(க 802 4- x°) dx 
oO 

5 
= pe 

A 

a x? x x‘ I 
= ஸமம் h? = — 2h + ieee = ள் 2 3 4 Io 

॥ a {ht 2hs ht 

ele et 

a (6h — Bit + ahs) 
h 12 

=p 

2M a | 

ah ந [த 

M 
6. 

  

i? 

மாதிரி 193. M பொருண்மையுள்ள ஒரு மூக்கோணகத் 
தகட்டின் ஒர் உச்சி வழியே வரையப்படும் ஏதேனுமொரு தேரர் 
கோட்டிலிருந்து ஏனைய இரு உச்சிகள் தூரங்கள் 8, * எனில், 
அக் கோட்டைப்பற்றி முக்கோணத்தின் நி. தி. 

M 
6 (8° + BY -+ * cor Mores. 

தீர்வு: 4 என்பது & 420-ன் முனை 4 வழியே வரையப் 
பட்ட ஏதேனுமொரு நேர்கோடு. 82, 0 என்பன முறையே 
8, யிலிருந்து அக்கோட்டிற்கு வரையப்பட்ட செங்குத்துக் 
கோடுகள், 82-99; CO = 272 

56-ஆனது 42-ஐ 7₹-ல் சந்திக்குமாறு நீட்டுக, 

ஒரு சதுர அலகுப் பரப்பளவின் பொருண்மை 2 என்க.
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AABC, AABR, AACR ஆகியவற்றின் பொருண்மைகள் 

முறையே ர்ரீ, 4, 11) என்க. 

A ABR = 3AR. 8 

A ACR = 4 AR. 

AABC = AABR-AACR 

  

  

  

1 48 (8-2) 
MW, = 4 AR. BP 

M, ~ சிற 

M = AR (B—?). 

p =M,—-M, படம் 1444 

ee pot es ப பசக _ M,— M2 _ M _ 
» 2 taR.fB YAR. vy” §AR(B—Y%) FARCB—% 

Mo My _M_ 
Dj BT QU BI » FO ௯ த = 2-2 

o My = gay M, = oF 

‘ M, B® 
4-ஐப்பற்றி AABR-oF நி.தி. ‘3 

‘ My 
AX-gu upp AACR-or நிதி, - 5 

; M, 6? — M2» 
AX-mtupp AABC-r §.8. = Me — ae 

அ அபஸ. 3 
நித: 6 த் 6 
M ழி ஆற 

ர் mee 

= meat 
6 

குறிப்பு: 9, 8," என்பன qennGu BC,Cd, AB ஆகிய 
வற்றின் நடுப்புள்ளிகள் என்க, இந்த நடுப்புள்ளிகள் ஒவ்வொன்் 

றிலும் a என்னும் பொருண்மை வைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் 

கொள்க,
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ற என்பது 86ேன் நடுப்புள்ளியாதலின், .420-இலிருந்து 

றன் தூரம் “3-2 ஆகும். இதுபோல், 42£யிலிருந்து 8, 7 

  

a 7 : 
ஆகியவற்றின் தூரங்கள் முறையே ச 4 ஆகும், 

ட... 4&ஃஜப்பற்றி றஃயிலுள்ள ன் பொருண்மையின் நி. தி. 

- (Ex?) 
3 \ 2 

AX-934) u HD E-vGay sir or = பொருண்மையின் நி. தி. 

#8) 
44-ஐப் பற்றி யிலுள்ள த் பொருண்மையின் நி.தி. 

ஸ் அ (5). 
3 2. 

fs aed . j M 
க-ஜப்பற்றி 5) 2, £ ஆகிய நடுப்புள்ளிகளிலுள் ள 2 4 

M 2 ௮௫ ள் ஆகிய கூட்டுப் பொருண்மைகளின் நி.தி. 

ட சீம [4217 211. (813 
உ உ) (4 (5) | 
M a a a a = Te [8* + 287 + + ¥? + AP] 

M 
= 5 B+ Br + 4 

= AX guupp péCarars der 6. 8. 

முக்கோணத்தின் நிலைமத் திருப்புத் திறனும், பக்கங் 
களின் நடுப்புள்ளிகள் ஒவ்வொன்றின்மீதும் முக்கோணத்தின் 
பொருண்மையில் மூன்றிலெர்ரு பொருண்மை வைக்கப்பட்ட 
பொருண்மைத் தொகுதியின் நிலைமத் திருப்புத் திறனும் ஒன்றாக
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யிருப்பதால் இவ்விரு தொகுதிகளும் (அதாவது முக்கோணமும், 
பொருண்மைத் தொகுதியும்) சமதிருப்புத்திறன் தொகுதிகள் 

(Equimomental! Systems) or ar mon pSSULIGA Gt mor. 

இரு தொகுதிகள் சம திருப்புத்திறன் தொகுதிகளாகயிருப்ப 

தற்குத் தேவையான நிபந்தனைகள் வருமாறு : 

1. இரு தொகுதிகளின் மொத்தப் பொருண்மைகள் 

சமமாகயிருக்கவேண்டும். 

2. அவை இஐரே புவியீர்ப்பு மையத்தைக் கொண்டவை 
யாக விருத்தல்வேண்டும். 

9. எந்த அச்சைப் பற்றியும் அவற்றின் நிலைமத் 
திருப்புத்திறன்கள் சமமாகயிருத்தல் வேண்டும், 

மாதிரி 194, ஈ பொருண்மையுள்ள ஒரு முக்கோணத்தின் 
உச்சிகள் ௮ம் முக்கோணத்தின் தளத்திலுள்ள ஏதேனுமொரு 
8நர்கோட்டிலிருந்து 4, 8, 27 என்னும் தூரங்களிலிருப்பின் அந் 

ீநர்கோட்டைப்பற்றி ௮அம்முக்கோணத்தின் : நிலைமத் திருப்புத் 

திறன் (ரா (64 த ௩21.1 ஏ 97-24) என்.று காட்டுக. 

தீர்வு: / என்பது கிறிட்ன் தளத்திலுள்ள ஒரு நேர் 

கோடு, /இலிருந்து 4, 8, 6 ஆகியவற்றின் தூரங்கள் 
முறையே <, BP, v என்க, எனவே, D, E, F என்பன 

முறையே BC, CA, AB ஆகிய பக்கங்களின் நடுப்புள்ளி 

டர 
ஓ 3 

  

களெனில், யிலிருந்து இவற்றின் தூரங்கள் முறையே 

4 6. ஷர 4 
Le, SSF weit. 

  

/-ஜப் பற்றி முக்கோணத்தின் நி. தி. - ஜப் பற்றி ற, த, 

F ஆகிய ஒவ்வொன்றின் மீதும் ஆ வீதம் வைக்கப்பட்டுள்ள 

தொகுதியின் நி.தி. 

2 ் 3 (ex *) 4. (7 | i 2 (* hs 1 
12 3 2 

[B+ +O + «CK + BE] 

[2K? + 267 + 29? + 2ee 1 2By¥ + Bye] 

al
z 

nl
s 

al
s 

el
s 

(x2 + B+ + KB + BY + va)
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சடத்துவப் பெருக்கம் (100001 01 101118) 

௦, ர எனும் செங்குத்து அ௮ச்சுகக£க் குறித்து ௬ 

பொருண்மையுள்ள ஒரு துகளின் அச்சுத் தூரங்கள் (x,y) 
எனில், 80) என்பது 0.0) ரெ ஆகிய அச்சுகளைக் குறித்து 
அத் துகளின் *சட.த்துவப் பெருக்கம்? என் றழைக்கப்படுகிறது. 

ஒரு தகட்டின் தளத்தில் 0௦, 0ற என்பன செங்குத்து அச்சு 
களெனில், இவ்வச்சுகக£க் குறித்து அத் தகட்டின் எல்லாத் 
துகள்களின் சடத்துவப் பெருக்கங்களின் மொத்தமாகிய % மு! 
என்பது அவ்வச்சுகளக் குறித்து அத் தகட்டின் Ses gat 
பெருக்கம்? என்றழைக்கப்படுதிறது, 

Ox, Oy sere செங்குத்து அச்சுகளைக் குறித்து ஒரு 
தகட்டின் சடத்துவப் பெருக்கம் பூச்சியமெனில் அவ்விரு அச் 
சுகளும் 0-வில் அத் தகட்டின் “தலையாய அச்சுக்குள்? 
(Principal axes) என்றழைக்கப்படுகின்றன . 

மாதிரி 195. ஓர் அரைவட்டக் கம்பியின் எல்லை விட்டம்) 
விட்ட முனைத் தொடுகோடு ஆகியவற்றைக் குறித்து அக்கம்பி 
யின் சடத்துவப் பெருக்கம் காண்க, 

தீர்வு: 0072,4 என்பது 
॥ ஆரையுள்ள ஓர் அரை 

வட்டக் கம்பி. 0.4 என்பது 

அதன் எல்லை விட்டம், 
ெகீஜ அச்சாகவும். வில் 
அரை வட்டத்தின் தொடு 

கோட்டை ற அச்சாகவும் 
படம் 145 கொள்க. 

௫ 

  

    

2௦ - 94 எனும் மிகக் குறுகிய நீளமுள்ள விற்துண்டினைக் 
கருதுக, 

வட்டத்தின் மையம் ௦ என்றும், 402 = 8, ACO = (0+88) 
என்றும் கொள்க, ் 

வில் 20 வின் நீளம் - ர9॥. 
அரை வட்ட வில்லின் நீளம் ரக ஆகும். 
சீ என்பது அரைவட்ட வில்லின் பொருண்மை எனில், ஓர் 

ss 5 M ஆலி ள வில்லின் 9 =, oe. h. OG 6 ன் பொருண்மை 2 = ஆகும்
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ஃ வில் 20வின் பொருண்மை m - Padé. 

Ox-AG 5g வில் POSer sroh = asin’ = y vers. 

0)-லிருந்து வில் 20 வின் தூரம் - OC + CL 

=a-+acos 6 

= a(i + cos 6) =x. were. 

Ox, Oy GBS gy வில் 20 வின் சடத்துவப் பெருக்கம். 

= mxy 

Padé. a(i + cos@). asin § 

= Pa’ (i + cos @) sin @ 68 

-ரீ-வின் எல்லை மதிப்புகள் ர - ப முதல் ர - ॥ வரை ஆகும். 

ஆகவே, 0, 0] குறித்து அரை வட்ட வில்லின் rus gait 

ச 
பெருக்கம் = Pa? [ (1 + cos @) sin 6 dé 

௦ 

ந 

= Pa’ [Gino + sin @ cos 6) dé 
[ச் 

  

  

in? 

= Pat | — cos = = =f 
2 a. 

= —.a* [2] 

ஈச 

_ 2 Ma* 

2 

கிலைமத் திருப்புத்திறன் காண மற்றுமொரு முறை 
ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கின்ற ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான. 

மூன்று அச்சுகளைப்பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன்கள், சடத்: 
துவப் பெருக்கங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் அப் புள்ளீ வழியே 
செல்லும் ஏதேனுமோர் அச்சைப்பற்றிய நிலைமத்: கிருப்புத் 
திறன் காணல். 4 

40
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Ox, Oy, O02: என்னும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான 

மூன்று அச்சுகள் 0-ல் சந்திக்கின்றன. A, B, C என்பன 

முறையே 0, Oy, 02 

ஆகிய அச்சுகளைப் பற்றி 
ஒரு பொருளின் Paws 

திருப்புத்திறன்களென்றும், 
2, 2, 7 என்பன முறையே 
3,2 அச்சுகள், 2, 1 அச்சு 

BO, Xp நூ அச்சுகள் 

ஆகியவை குறித்து அப் 
பொருளின் சடத்துவப் 
பெருக்கங்களென்றும் 

கொள்க, 

க Pi 2 
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“ஈம். என்பது 2 என்னும் புள்ளியிலுள்ள ஒரு துகளின் 
பொருண்மை என்று கொள்க, 2 - (Xy V5 Z) TOTS. 

o. OP = x4 yi + 2, 
0-லிருந்து யின் தூரம் 4 PR 

=J OF — ORF 

= 0 EPS ன் 
| =F ER 

ஃ  ெஜப்பற்றி யின் நி. A. = m'. (y? + 2°) 

oo A= rm! (y? + 27) 

இதுபோல், B= Xm' (2? + x?) 

C= Im (oe 4+ yy) 

99, 02 அச்சுகளைக் குறித்து யின் ௪, பெ, - ஈம் 

மி Im' yz 

இதுபோல், E = Sm‘ zx 

F = Im' xy 

01 என்பது 0 வழியே வரையப்பட்டுள்ள ஒரு நேர்கோடு. 
இக் கோட்டின் திசைக் கொசைன்கள் (direction cosines) 
1, ரா, 1 என்க. 

01 ஐப் பற்றிய பொருளின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் காண 
வேண்டும்.
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278) 02 வரைக. 

0 ஆனது ஆதிவழியே செல்வதால் அதன் சமன்பாடு 

4.33. ம் 
7 ட உற 

ON = Ix + my + nz 

PN* = OP? — ON? 

= (x? + y? 4+ 24) — (lx + my + #z)? 

- சவறு முடி 20 ட) 
— 2 mnyz — 2nl zx — 2 Imxy 

Oo, P+ m+n = 1 

ஆகையால், 1-7 மாடி). 

நர வ ஜலி (230) அற் (௮10) 42701 40) 
— 2mnyz — 2 nizx — 2 Imxy 

11732) “ஈட்டி 029 
— 2 mnyz — 2 nizx — 2 Imxy 

5 02 ஐப்பற்றி 7ஃயின் நி. தி. 

ட [5 நூ Cy? fs z*) + ட்ரம் (2? + x’) + n*. mi (x? 

+ y)— 2mn,. mi yz — 2 nl. m zx — 2 Im. m' xy 

& 0 ஐப்பற்றிப் பொருளின் நி. தி. 

= PI mC? + 27) +m zm (2 + x’) 

+n. Sm! (x + y%) 
—2mn Ym yz — 2nl ¥ m' zx — 2 Im = m' xy 

= AP + Bm? + Cn* — 2 Dmn? — 2 Enl — 2F im. 

மாதிரி 196. M பொருண் மையும் a ஆரையுமுள்ள. ஒரு 
மெல்லிய அரைக்கோளக் கூட்டின் உச்சி வழியே செல்லும் ஒரு 

நேர்கோட்டைப்பற்றி அதன் நிலைமத் திருப்புத்திறன் -- 1/2 
8 

என்று காட்டுக.
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தீர்வு 0,489 என்பது 0 ஐ உச்சியாகவும், 8). சீசீ ஆகிய 
வற்றை முறையே ஆரை, பொருண்மையாகவும் கொண்ட 

3 oo. gr அரைக்கோளக் கூடு, 

2 என்பது கோள மையம். 

பெ வழி ஆரையை ந அச் 
சாகவும், அதற்குச் செங்குத் 
ஜான றெ 02 என்னும் 

கோடுகளை முறையே yy Zz 

அ௮ச்சுகளாகவும் கொள்க, 

... இவ் வரைக்கேகோளக் 
கூடானது OB என்னும் 
கால்வட்ட வில்லை Ox fig 

சுற்றுவதால் பிறப்பிக்கப்பட் 
டுூள்ளதாகக் கொள்ளலாம். 

  

படம் 147 

இக் கால்வட்ட வில்லில் சீ என்னும் ஒரு நுண்ணிய விற் 

பகுதியைக் கருதுக: 00 - ர, ௦02. (4. 99) எனில், 
வில் 20 - a 80. 

விஸ். 20 ஐ 0௦ மீது சுற்றுவதால் ஈ௨/ஈ 8 "ஆரையும் ஏர 
அகலமுள்ள ஒரு - வளையம் பிறப்பிக்கப்படும். 

இவ் வள்யத்தின் மேற்பரப்பு - 292 81௩. ரி; ௪9, 

, = 2aasin 6 80. 

, 2 என்பது ஒரு சதுழ அலகு பரப்பளவின் பொருண்மை 
யெனில், 

வன்யத்தின் பொருண்மை 9, 2௭ உ 810 ரி 29 - ௬ 
என்க, 

வளையத்தின் ஆரை - ச 8 

ட Ox ஜப் பற்றி இவ் வளையத்தின் நி. தி. = m. (a sin ay’ 

= P 27 a? sin @. 89. a® sin’? é 

= pe 2r af sind 988. 

௦ என்பது ஒரு சதுர அலகு பரப்பளவின் பொருண்மை 

யெனில், கூட்டி ன். மேற்பரப்பு 2 ஈரி ஆதலின் p= அட. 

ஆகும்.
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மீமலும், ரி ஆனது 9 - ட முதல் ர - “வரை மாறு 

மாகையால், ் 

ர ஜப்பற்றி ௮அரைக்கோளக் கூட்டின் நி, தி. 
ட ச் ் 

ட் 

௫ . 2a a’ sin® 0.46 

  

9 ஈ/2 

= P. 2a gq’. | gin? @ d& 

0 

M . 2 
= 373 ara 3 

2 2 = Ma = A 

B, 0 என்பன முறையே 0, 02 அச்சுகளாப்பத்றி வணர் 
கோளக் கூட்டின் நி, தி, என்க. 

PORS என்னும் வள்யத்தின் பொருண்மை (PP. 29 a? 

sin 689), gene (asin?) a aber, Oy-6 Qmurar a ae 

ee Raat pp eee திருப்புத்திறன் 

2 றட (சோலி எர 99) 412. 

. == Pat sin’ 6 30, 

ஃக்கும் இவ் விணைவிட்டத்திற்குமுள்ள தூரம் - 014 

= OC—CN 

=a@—acos# 

= a{i —cos 9) 

இணையச்சுத் தேற்றப்படி, 
Or- ஐப்பற்றி வளாயத்தின் நி. தி, - இணை விட்டத்தைப்பற்றி 

# &. +m. ON* 

- P watsin’d 68 + p. 2a a* sind 68.a* (l—cos §)* 

= P wa‘ [sin’@ + 2 sing (1 — 2 cosd + cos® #)] 36 
= P wa‘ [sin 8 (sin? 6 + 2 = 4 cos @ + 2 cos*#}] 36 
= P wat [3 —~ 40s @ + cos? 6] sin€ 39.
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சி.வின் எல்லை மதிப்புகள் ச - முதல் 9 - --வரையாதலின் 

0)-ஐப்பற்றி அரைக்கோளக்கூட்டின் நி தி. 

7/8 

= P rat ] (8—4 cos 9 + cos* #) sind de 

= P wat | (8--4 008 ரி 008” ரி) ம (--008 9 

  

008” 4 cos’ @ 77/2 

2 3 
=P wat] —B cos + 40°57 — 

9 

= p wat [8—2+44] 

= MM a‘ [4 
“220°” | 

தந்த்ர mm Be 

இதுபோல் 6 - 5 ரிய, 

அரைக் கோளத்தின் புவியீர்ப்பு மையம் 6 ஆனது 0யின் 

தடுவிலிருக்குமாகையால், 0 - (> O; ௦) 

D,E,F என்பன முறையே yy 23 ZyXS Xs அச்சுத் 

தொகுதிகள் குறித்து அரைக்கோளக் கூட்டின் சடத்துவப் 
பெருக்கங்களெனில் , 

D=E=F = O 6th. 

இப்பொழுது 0 வழியே வரையப்படும் ஏதேனுமொரு தேர் 
கோட்டின் திசைக் கொசைன்கள் (Il, m,n) sod, Qe 
கோட்டைப்பற்றி அரைக்கோளக் கூட்டின் நிலைமத் திருப்புத் 
திறன் 

= AP + Bm* + Ch? = 2 Dmn — 2Enl — 2 Fim 

= § Ma® (FP + m? + n?) 

= § Mo*, aQeraile /? + mt + n* = 1.



திலைமத் திருப்புத்திறன் - 881 
மாறுபடும் அடர்த்தியுள்ள பொருளின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் 

காணல்: 

மாதிரி 197. ஒரு சதுரத் 
தகட்டின் எந்தப் புள்ளியிலும் 4 
அடர்த்தியானது அதன் ஒரு 
மூலைவிட்டத்திலிருந்து அப் 
புள்ளியின் தூரத்தின் வர்க்கத் 

திற்கேற்ப மாறுபடுகிறது. 

அந்த மூலைவிட்டத்தைப் 
பற்றிய சதுரத் தகட்டின் நிலை 
மத்திருப்புத்திறன் காண்க, 

gixrx, yt ON) 
(x.y) 

\c ௮5 

ov a 

  

தீர்வு: 420 என்பது 8 4 
தீளப்பக்கமுடைய ஒரு சதுரத் 
தகடு, அதன் மேலுள்ள wy 
எந்தப் புள்ளியிலும் அடர்த்தி 
யானது மூலைவிட்டம் 40-யி 

லிருந்து அப் புள்ளியின் தூரத்தின் வர்க்கத்திற்கேற்ப மாறுபடு 
கிறது. 

40ஜப்பற்றிய சதுரத்தின் நி. தி. காணவேண்டும். 
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மூலைவிட்டங்கள் 40, 80 ஆகியவற்றை x, y அ௮ச்சுகளா க 
எடுத்துக்கொள்க. 

பக்கம் 00-யின்மேல் 722, ),0(2- 2, 4 8) என்னு 
மிரு நெருங்கிய புள்ளிககா யெடுத்து அவற்றின் வழியே 40-க்கு 
இணையாக இரு நேர்கோடுகள் வரைக. இவ்விரு நேர்கோடு 
களுக்கிடைப்பட்ட PORS என்னும் நுண்ணிய பகுதியைக் 
கருதுக, இந்த நுண்ணிய பகுதியின் அகலம் 8 ஆகும். 

P= (x,y) ஆதலின் 234 3 ஆகும், 5, PS = 2x. 
ஆகவே, நுண்ணிய பகுதியின் பரப்பளவு - 23; by. 

இப் பகுதியிலுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் மூலைவிட்டம் 40-ய 
லிருந்து ந தூரத்திலிருக்குமாகையால் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் 
அடர்த்தியானது )”-க்கேற்ப மாறுபடும் ; அதாவது ky?-3@ 5 
சமமாகயிருக்கும், (k என்பது ஒரு மாறிலி,) 

நுண் செவ்வகப் பகுதியின் பொருண்மை = ky*. 2x Sy 
= 2ky*xdy. PND sorug இரு சமபக்க முக்கோணமாகு 
மாகையால், 

சி 170௮00]
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ஆனால் 74/43 04-39 00 - $ (மூலைவிட்டம்) உ 1.72 ஐ on ~ 

Je’ 

  உ (இய) 
நுண் செவ்வகப் பகுதியின் பொருண்மை 

a ; 

= 2ky? (_— — » ay. 

  

ரன் எல்லை மதிப்புகள் = ல் . Pw : பல் குன்டு அவவ = ௯ “பவரை ் fg இகர: பாத 
யாகும். 

ஃ ரிரீ- சதுரத் தகட்டின் பொருண்மை 

வ வ்8 

| 2ky* (2 = | 7 (5. -»| ay 
— a/,/ 3 

a/ J 2 
we a க 

சக ர் Tr ("9 Jay 

  

= 4k. [௩ aoe 

ட a‘ a‘ 

= Ak [1௪ _ ia 

= 4k - js | 

_ ==kat 

12 

4ஐப் பற்றிய நுண் செவ்வகப் பகுதியின் நி.தி. 

= (2ky? x Sy) . 3° 

a 

fe (0 od ay.
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சீேஜப்பற்றிய சதுரத் தகட்டின் நிதி. 

20/52" 

ன | 2kys (ர -2)ல 
அதவ 2 

  

  

பயிற்ச 20 

1. 22, 8 பக்கங்களும் 4/8 பொருண்மையுமுள்ள ஒரு செவ் 
வகத் தகட்டின் ஒரு மூலைவிட்டம் பற்றிய நிலைமத் திருப்புத் 

M20? BD? 
திறன் ட ஹுபார அ என்று காட்டுக. 

2. ேபக்கமுடைய ஒரு சதுரத் தகட்டின் ஒரு மூலைவிட்டம் 

‘ ; டது _ Ma _. ட 
பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் = என்று காட்டுக. 

a. ஏ ஆரையும், சரீ பொருண்மையுமுள்ள. of அழை 

வட்டத் தகட்டின். எல்லை விட்டத்திற்கு இணையான தொடு 

கோட்டைப்பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறண் 88" ர் =a] 
Sey, ae ் ் (4: 788 

என்று காட்டுக, ்
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4. மர் பொருண்மையும், 2 அடிப்பக்க ஆரையும் கொண்ட 

ஒரு கூம்பின் ௮ச்சைப்பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் ர Ma* 

என்று காட்டுக. 

5. kh உயரமும் ர அடிப்பக்க ஆரையும் கொண்ட Mv 
பொருண்மையுள்ள ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் ஒரு சாய்வுப் 

பக்கத்தைப்பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் (iP + dar 
என்று காட்டுக. 

6. சாய்வு உயரம் 1-ம், அடிப்பக்க ஆரை 7-ம் கொண்ட 
ஓர் உள்ளீடற்ற நேர்வட்டக் கூம்பின் அடிப்பக்கம் மூடப்பட் 
டுள்ளது. அதன் மொத்தப் பொருண்மை ரீ. அகதுன் சமச்சீர் 
அச்சைப்பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் 3 847“ என்றும், அதன் 
உச்சிவழியே அச்சுக்குச் செங்குத்தான டேர் கோட்டைப் 
பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் 3 18 (2/5 4. 27/-- 974) என்றும் 
காட்டுக, 

1... மச பொருண்மையும் ச, ம் ஆகியவற்றை அரை ௮ச்சுக 
ளாகவும் கொண்ட ஒரு நீள்வட்டப் பரப்பின் £ நீளமுள்ள ஒரு 

2 3 

விட்டம் பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் iM உ என்று 

காட்டுக. 

8. ரூம் என்ற அரை அச்சுகள் கொண்ட ஒரு நீள் 
வட்டத் தகட்டின் பொருண்மை 17. அதன் மையத்திலிருந்து 
ஏதேனுமொரு தொடுகோட்டிற்குள்ள செங்குத்துத் தூரம் 
2? எனில், அத் தொடுகோடுபற்றிய நீள்வட்டத்தின் நிலைமத் 
திருப்புத்திறன் 5 1825 என்று காட்டுக. 

  

(ஐ. ஏ. எஸ். 1958) 

9. ஓர் இரு சமபக்க நேர்கோண முக்கோணத்தின் 
கர்ணம் ௭; பொருண்மை VM. கர்ணத்தைப்பற்றிய அம் முக் 

2 
கோணத்தின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் ee என்று காட்டுக.   

10. 2 ஆரையும் M பொருண்மையுமுள்ள ஒரு வட்டத் 
தகட்டின் எந்தப் புள்ளியிலும் அடர்த்தியானது வட்ட மையத்தி 
லிருந்து அப் புள்ளியின் தாரத்தின் வர்க்கத்திற்கேற்ப மாறு படுகிறது. அதன் மையத்தின் வழியே அதன் தளத்திற்குச் செங்குத்தாகச் செல்லும் ஓர் அச்சைப்பற்றிய அத் தகட்டின் 
திலைமத் திருப்புத்திறன் $ 444” என்று காட்டுக. ்
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11, ஈ பக்கமும் Mo பொருண்மையுமுள்ள ஒரு சதுரத் 
தகட்டிலிருந்தும் ஆரையுள்ள ஒரு வட்டத் துவாரம் வெட்டி 
யெடுக்கப்பட்டுள்ளது. துவாரத்தின் மையம் சதுரத்தின் 

மையத்திலிருநீதால் சதுரத்தின் ஒரு மூலைவிட்டத்தைப்பற்றிய 

ச த 2 ‘ os . M tat—3rb' 
எஞ்சியுள்ள பகுதியின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் Te enn?) 

என்று காட்டுக. : 

12. 81 பொருண்மையும் ம ஆரையுமுள்ள ஓர் அரை 

வட்டத் தகட்டின் எல்லை விட்டத்தைப் பற்றிய நிலைமத் திருப்புத் 
காம் 

திறன் > என்று காட்டுக. 

(மதுரை பி.எஸ்ஸி. 1971 செப்.) 

19. 348 பொருண்மையுள்ள 4800 எனும் சீரான இணை 

கரத்தகட்டின் நான்கு பக்கங்களின் நடுப் புள்ளிகளில் 2- 
பொருண்மையுள்ள சம துகள்களும், அதன் மூலைவிட்டங்களின் 

வெட்டுப் புள்ளியில் க பொருண்மையுள்ள ஒரு துகளும் 

வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வைந்து துகள்களாக் கொண்ட 

தொகுதியும், இணைகரத் தகடும் சமதிருப்புத்திறன் தொகுதி 
களாகுமென்று நிறுவுக, 

14, மர் பொருண்மையுள்ள ஒரு சீரான செவ்வகத் தகட்டின் 

முனைகள் ஒவ்வொன்றிலும் _. பொருண்மையுள்ள ஒரு துகளும், 

செவ்வகத்தின் மையத்தில் = M பொருண்மையுள்ள ஒரு 

துகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. செவ்வகத்தின் ஒரு பக்கத்திற்கு 

இணையான ஒரு தேர்கோட்டைப்பற்றிய இவ்வைந்து துகள் 

களடங்கிய தொகுதியின் நிலைமத் திருப்புத்திறனும், செவ்வகத் 

தகட்டின் நிலைமத் திருப்புத்திறனும் சமமாகுமென்று காட்டுக.



12. நிலையான அச்சைப்பற்றிய 
இயக்கம் 

(Motion about a Fixed Axis) 

ஒரு நிலையான அச்சைப் பற்றிச் சூழலும் கட்டிறுக்கப் பொருள்மீது 
செயல்படும் விசைகளின் அவ்வச்சைப்பற்றிய திருப்புத்திறன் 

  

படம் 149 

ச் பொருண்மையுள்ள கட்டிறுக்கப் பொருளொன்று OZ என்னும் நிலையான அச்சைச் சுற்றிச் சுழலுவதாகக் கொள்க. 204 என்பது வெளியில் (space) அமைந்துள்ள ஒரு நிலையான களம். 0 என்பது கட்டிறுக்கப் பொருளின் சடத்துவ மையம் (060176 ௦71௦ ஊப்லு. 200 என்பது கட்டிறுக்கப் பொருளில் நிலை யாக அமைந்துள்ள ஒரு தளம், 9 தேோரத்தில் 20.4, 200 ஆகிய 
ஊங்களுக்கிடையேயுள்ள கோணம் ரி என்க, 400 ௪ சி. 

கட்டிறுக்கப் பொருளில் £ 5 என்னும் புள்ளியிலுள்ள ஈ 
பொருண்மையுள்ள ஒரு துகளைக் கருதுக. 0,2ஃ-லிருத்து இச்
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துகளின் grobrieaa. எனவே 274 | 02. எனில் PN = +r 
ஆகும். 200 என்பது 02, 2? ஆகியவற்றின்: வழியே செல்லும் 
இரு தளம். 200, 204 ஆகிய தளங்களுக்கிடையேயுள்ள 

A 
கோணம்ழ் என்க. ,, 400 ம். 

200, 200 ஆகிய இரு தளங்களும் கட்டிறுக்கப் பொருளி 
லேயே அமைந்திருப்பதால் கட்டிறுக்கப் பொருள் 02 ஐப்பற்றிச் 
சுழலும்போது அவ்விரு தளங்களுக்கு மிடையேயுள்ள கோணம் 
மாறாது. 

க் 2. 2 o ee 

அதாவது, 000..- (ழ் -- 8) என்பது இயக்கம் முழுவதும் 
மாருமல் அப்படி யே இருக்கும். 

- அதாவது,ழ் - ரீ மாறிலி, 

dp  d6 _#o சீ 

‘da ஜீ. ய்... ம் 
  

  (1) 

கட்டிறுக்கப் பொருள் 02ஜஐப் பற்றிச் சுழலும்போது 

உ யிலுள்ள துகளானது 1/9 ஐ மையமாகவும் 02ஐ அச்சாகவும் 

கொண்டு ॥ ஆரையுள்ள ஒரு வட்டப்பாதையில் இயங்கும். இத். 

துகள் இரு முடுக்கங்களைப் பெற்றிருக்கும். 

ரூ 217 வழியே செங்கோட்டு முடுக்கம். 

Gi) PN-$6¢ செங்குத்தாகத் தொடுகோட் 

முடுக்கம். ் 

துகளின் தொடுகோட்டு வேகம் என்றும், சுழல்வேகம் ம 

என்றும் கொள்க. 

Bs ட கீழ் _ கீர. yoy. 

ப லர ஏடா மூச் 12 

“தர வ்ழியே செங்கோட்டு முடுக்கம் = “— = re = r (RY : 
r ட்டி] 

2உர-க்குச் செங்குத்தாகத் தொடுகோட்டு முடுக்கம் 

ட ay a ; ரீல் [இ 8 
= ர் ம (லு) ரவை = r—— 

at dt ் af dt 

ஃ சி வழியே துகளினமீது செயல்படும் விசை - mr (sy 
ட dt



638 அடிப்படை இயந்திரவியல் 

2]ஃக்குச் செங்குத்தாகத் துகளின்மீது செயல்படும் விசை 
eo 

dv 

இவ் வீரு விசைகளுக்கும் 04-ஐப் பற்றிய திருப்புத்திறன் 

காண்க. 

= mr 

2 
27 வழியே செயல்படும் சா ( 3] எனும் விசை PN-gp 

78ல். சந்திப்பதால் 2]/ஐப் பற்றி அதன் திருப்புத்திறன் 
பூச்சியமாகும். 

4. 

ஆனால் 7ஃக்குச் செங்குத்தாகச் செயல்படும் mr த எனும் 
8 

விசை 02-லிருந்து ॥ தூரத்தில் செயல்படுவதால், 02 ஐப் 

3 ம ட இ 5 ரி 00 
பற்றி அதன் திருப்புத்திறன் - ச % 11 ம் = mr aa ஆகும்; 

ஆகவே, 02ஐப் பற்றி 2-யிலுள்ள துகளின்மீது செயல்படுகின்ற 

விசைகளின் மொத்தத் திருப்புத்திறன் mr* a ஆகும். 
ற 1 

உ கட்டிறுக்கப் பொருளின்மீது செயல்படும் எல்லா விசை 

களின் 022 ஐப் பற்றிய திருப்புத்திறன் - $ 8” 2 

சீரி 3g 
று உ சய, ஏனெனில் a4 எல்லாத் துகள்களுக் 

கும் ஒரே மாதிரியேயிருக்கும். 

சீரி 5 ம் a a 944”, 6 என்பது சுழியாரை 

= M6 

ஒரு நிலையான அச்சைப்பற்றிச் சுழலும் கட்டிறுக்கப் பொருளின் 
ஸல் Doe (K. E. of a rigid body rotating about a fixed 
axis 

யிலுள்ள ஈ௩. பொருண்மையுள்ள .துகள் 271-க்குச் செங் 
ட்டு dé 

குத்துத் திசையில் ॥ - re =r ரா எனும் திசைவேகத்துடன் 

சுழலுகிறது. 

ஆகவே, இத் துகளின் இயக்க pope = 4 my?
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<a ( 
.. S94 94a OurGgaler இயக்க ஆற்றல் 

டச் dé 
= Edm’? {— 

் (i 

2 
ஷ் (+) « ymr* 

at 

<4 (22) me 
dt 

1 MK (ர 
dt 

8 

= $ Mk? «* அல்லது 

= 4 Me @ 

ஒரு நிலையான அச்சைப் பற்றிச் சுழலும் கட்டிறுக்கப் பொருளின் 
சுழலுந்தம் அல்லது உந்தத் திருப்பம் (&றதம1கா 0௦06€ஈர்பரு ௦ 
moment of momentum of a rigid body rotating about 
a fixed axis} ' 

துகள் யின் திசைவேகம் vy = 5 ப் ஆகையால் அதன் 

உந்தம் ரா ae ஆகும். அதன் வேகத்தின் திசைக்கும் OZ-5G 

மிடைமயேயுள்ள தூரம் : ஆதலின் , 

02ஐப் பற்றி இவ்வுத்தத்தின் திருப்புத்திறன் - mr © x + 
at 

= mr? 29. 

dt 

அதாவது 02 ஐப் பற்றி துகளின் உந்தத்திருப்பம் (சுழலுந்தம்) 
» 48 = mre — 

at 

ச. ஜப் பற்றி கட்டிறுக்கப் பொருளின் உந்தத் திருப்பம் 

டட dé 
(சுழலுந்தம்) - ¥ mr* a a = mr* 

dé 
= வெள டி 3 as Mk
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> me \ dt} 

ae a ee ae 

= Mira 

சுழலச்சைப்பற்றிய இயக்கச் சமன்பாடு (11408110ற0 of Motion 

about the axis of rotation} 

£ஃயிலுள்ள ஐகளின்மீது செயல்படுகின்ற விசைகள் PN 

வழியே சா (=) என்றும், 214-க்குச் செங்குத்துக் திசையில் 
ட சீ தீ 

2 

mr ie என்றும் கண்டோம். - இவ்விரு விசைகள் துகளின். 
t 

இயக்கத்திற்குத் 8தவையான முடுக்கங்களை அளிப்பதால் அவை 
₹பயன்படு விசைகள்? {effective forces} என்றழைக்கப்படு 
கின்றன. கட்டிறுக்கப் பொருளின்மீதுள்ள எல்லாத் துகள் 

களின்மீதும் செயல்படுகின்ற இத்தகைய *பயன்படு விசை 
களின்? -.,02ஜப் பற்றிய திருப்புத்திறன்களின் மொத்தம் 

் 2 a : 5 

z mr oe = Mk a என்றும் கண்டோம். ஆனால், பொரு 

ளின் மீது செயல்படுத்தப்பட்ட. விசைகளின் (impressed forces) 

02ஐப் பற்றிய திருப்புத்திறன்களின் மொத்தம் / எனில்; 
ப்யன்படு விசைகளின் மொத்தத் திருப் .த்திறன் செயல்படுத்தப் 
பட்ட விசைகளின் மொத்தத் திருப்புத்திறனுக்குச் சமமாக 

இருக்க வேண்டுமா தலின் , 

கீ் ச 
Mk® ட் = ந அல்லது, Mk* @ = De 

என்னும் இயக்கச் சமன்பாட்டைப் பெறுகிறோம். 

இச் சமன்பாட்டை இருமுறை தொகையீடு செய்து ஓ, 8 
ஆகியவற்றின் தொடக்க மதிப்புகளின்மூலம் தொகையீட்டு 
மாறிலிகளை நிர்ணயித்து ல; ரி ஆகியவற்றைப் பெறலாம். 

சுழலுந்தக் காப்புத் தத் துவம் (Principle of conservation of angular 
momentum) 

24 என்னும் நிலையான அச்சைப்பற்றிச் சுழலுகின்ற ஒரு 
கட்டிறுக்கப்' பொருளின்மீது செயல்படுத்தப்பட்ட விசைகளின் 
அவ் வச்சைப்பற்றிய திருப்புத் திறன்களிஸ் மொத்தமாகிய ம 
பூச்சியமாயின் , 

882 ௮.0 
ஆகும். தொகையீடு காணின், Mk2 wo = மாறிலியாகும்.
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அதாவது, கட்டிறுக்கப் பொருளின் சுழலுந்தம் ஒரு மாறிலி 
யென்று காண்கிடரும். 

அதாவது, ஒரு நிலையான அச்சைப் பற்றிச் சுழலுகின்ற 
ஒரு கட்டிறுக்கப் பொருளின்மீது செயல்படுத்தப்பட்ட விசை 
களின் ௮வ் வச்சைப்பற்றிய திருப்புத்திறன்களின் மொத்தம் 
பூச்சியமெனில், அவ் வச்சைப்பற்றி ௮ப் பொருளின் சுழலுந்தம் 
ஒரு மாநிலியாகும். இதுவே சுழலுந்தக் காப்புத் தத்துவமாகும். 

மாதிரி 198. ஈ பொருண்மையும் 8ே நீள 
முமுள்ள ஒரு சீரான கோல் அதன் நில்யான 

ஒரு முனையைச் சுற்றித் திரும்ப முடியும். 
அது நிலைக்குத்தாகத் தொங்கும் நிலையிலி 

ருந்து உ சுழல் வேகத்துடன் சுழலத் தொடங்கி 

னால் எந்தக் கணத்திலும் அதன் சுழல் | 
மேவேகத்தைக் காண்க, HE AG 

6 

   

  

தீர்வு: 04 என்பது ஈ பொருண்மையும், 
2ஈ நீளமுமுள்ள ஒரு சீரான கோல், அது 0 
எனும் முனையைச் சுற்றித் திரும்பக்கூடிய 
தாக யிருக்கின்றது. 0 வழியே செல்லும் * 
கிடைக்கோட்டினைச் சுழலச்சாகக் கருதுக. 

படம் 150 

தொடக்கத்தில் கோலானது 02 என்னும் நிலைக்குத்து 

நிலையில் தொங்குகிறது. பின் / நேரத்தில் ரி கோணத்திற்குத் 
திரும்பி 0,4 என்னும் நிலையிலிருப்பதாகக் கொள்க, அதன் 
எடை ஈச ஆனது அதன் நடுப்புள்ளி 0 வழியே நிலைக்குத்தாகக் 
கீழ்நோக்கிச் செயல்படும். 

0 ஐப்பற்றி ஈ12-ன் திருப்புத்திறன் - -- 112. 017 
=—mgasin சி. 

இயக்கச் சமன்பாடு ஈ* டட =—mgasin @ 

  

பி 

அல்லது, k* a = —gasin 9. 
dt? 

ஆனால் 2a fords Garder முனைவழிச் செசங்குத்துக் 

கோட்டை ப்பற்றிய நி. திர் 

3 

ஆகையால் mk* = m. = அல்லது, 4” 4 கடட 

41
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உம்ம் ம ட ரஸ்ி 
9 dai? 

ao 8g oa. 
அல்லது, Te = a= sin @ 

இருபக்கமும் 2 ஆல் பெருக்கித் தொகையீடு காணவும். 

  

(ப பப் நவகிர எழி 
dt 2a 

= 3 cos @+C. 
ச 

= 2 ae 
தொடக்கத்தில் 9 = 0, oS a 

ரெ e 3 = 6 

ர oa +> 

B08, மலய 28 
2a 

dg \* _ நே 8g . (40 \ _ 9 5 »_ 3g 

| 87 ] 2a கண்க கு 

ut 

2a 

இச் சமன்பாட்டிலிருந்து எந்தக் கணத்திலும் கோலின் சுழல் 
வேகத்தைப் பெறலாம். 

மாதிரி 199. ஈ,, ரா, எனும் இரு சமனற்ற பொருண்மை 
கள் (௬; ஈட்) 18 பொருண்மையும் ஈஆரையுமுள்ள ஒரு 
வட்டக் கப்பியின் வழியே செல்லும் ஓர் இலேசான கயிற்றின் 
மூலம் இணைக்கப்பட்டுத் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளன. கயிற்றில் 
வழுக்குதலேதுமில்லை, கப்பியின் அச்சிலுள்ள உராய்வு புறக் 
கணிக்கப்படலாம். இத் தொகுதியின் முடுக்கம் 7 ஆனது நிலை
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யானதென்றும், கப்பியின் அச்சைப்பற்றிக் கப்பியின் சுழலாரை ் ் 

எனில், 2- அரு] மே) ௩௮ 64) ௩] 
என்றும் காட்டுக, 

தீர்வு: / நேரத்தில் ஈட 
ஆனது xX தூரம் கீழ் 
நோக்கியும் ஈட, ஆனது 
% தூரம் மேல் நோக்கியும் 

நகர்ந்திருப்பதாகக் 
கொள்க. அதே நேரத்தில் 
கப்பியானது 40 என்னும் 

வில்லின் நீளத்திற்கு 9 
கேோணத்தில் திரும்பி 
யிருக்குமென்று கொள்க, 

x = ale AC = af, 

  

“x = ag 4 
s ‘ a v 

m, Ger Quse pope mag 
= om, x bp 

m, Aer இயக்க ஆற்றல் : நர 
ழி 

  
படம் 151 

கப்பியின் இயக்க ஆற்றல் - ] நீ 12£ர்* 

” x = 4 Mk? ட் 

ஆகவே, தொகுதியின் மொத்த இயக்க ஆற்றல் 

டி ரூல் பரமம் 
8 

| 
இந்த நேரத்தில் ஈ, ஆல் செய்யப்பட்ட வலை = m, gx 

71, ஆல் செய்யப்பட்ட வேலை - -- ரூடி gx 

k 2 

a? 
  =4[ m+ m+ mM 

மொத்தம் செய்யப்பட்ட வேலை = (m, — m,) gx. - 

ஆகவே, இயக்க ஆற்றல் சமன்பாடு வருமாறு :
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k? V2 
3 [ m: -+ m2 + | = (m, — m,) gx 

? ஐப் பொறுத்து வகையீடு செய்க. 
k? es e 

ந [ +m, + 2]. 24 (98) -- 812 2% 

k? 16 
அல்லது, (ர ௭ மரி alt (m, — m,) g 

sep (m, —™m,) g ட ஆகவே, முடுக்கம் ரீ- ந - “mm, Lin, நரி Me = மாறிலி, 

8 

மேலும், (ர + Mm, + u =) ரீ௯ (%)-- 1,)2 ஆகையால், 

k? 

24 சிக (தரி) ஈட (6 +f)m, 

அல்லது, எக (0 கூடக) 

கூட்டுசல் (000ற0100 pendulum) 

ஒரு நில்யான கிடையச்சைச் சுற்றி நிலைத்தளத்தில் 
தாராளமாகச் சுழலக்கூடிய ஒரு கட்டிறுக்கப் பொருள் கூட்டூசல் 
அல்லது கூட்டு ஊசலி எனப்படும். 

கூட்டூசலின் ஒரு சிறு அலைவின் 
நேரம் 

கச் பொருண்மையுள்ள ஒரு 
கட்டிறுக்கப் பொருள் 0 என் 
னும் புள்ளிவழியே செல்லும் 
ஒரு கிடை அச்சைச் சுற்றிச் 

சுழலுகிறது. என்பது 
பொருளின் புவியீர்ப்பு மையம். 
பொருளின்மீது 0 வழியே செல் 

லும் நிலைத்தளத்தின் குறுக்கு 
வெட்டுமுகம் படத்தில் காட்டப் 

பட்டுள்ளது. இந் நிலைத்தளம் 
சுழலச்சை டு என்னும் புள்ளி 

Al யில் வெட்டுகிறது. 0,4 என்பது 
0 வழியே செல்லும் நிலைக் 
குத்துக் கோடு. 1 நேரத்தில் 

பொருளானது 9 கோணத்தில் திரும்பியிருப்பதாகக் கொள்க. 

  

  
படம் 152
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A 

.“. GOA = 6 

பொருளின்மீது செயல்படுகின்ற விசைகளாவன : 

(ij) வழியே நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல் 
படும் பொருளின் எடை Mg. 

(ம 0-வில் சுழலச்சின் மீதுள்ள அழுத்தம். 

சுழலச்சைப் பற்றித் திருப்புத்திறன் காண்க. 

00 -/ எனில், சுழலச்சைப் பற்றி 4/௪ இன் திருப்புத்திறன் 

2 நீரீரர் 810 0. 0 விலுள்ள அழுத்தத்தின் திருப்புத்திறன் பூச்சிய 

மாகும். 

ஆகவே மொத்தத் திருப்புத்திறன் - - நசீர் 910 9. 

ஆகவே, சுழலியக்கச் சமன்பாடு வருமாறு : 

ரசி 
Mk? mo Mgh sin @ 

. 89 gh 
அல்லது, de = ன் 8]ற ரி 

2. 9, ஏனெனில் ॥ மிகச் சிறியது. 

ு அழ 9 என்க, ஆ. gh 

k 

இது ஒரு சாமானிய சீரிசை இயக்கச் சமன்பாடு ஆகும். 
ஆகவே, ஒரு சிறு அலைவின் நேரம் 

ae Be B 
Np Nght NI oh 

தனிச்சம ஊசலி (5.¢.20.) (Simple Equivalent Pendulum 
—S.E.P ) 

ஒரு கூட்டு ஊசலியின் காலவட்ட நேரத்தையே காலவட்ட 
நேரமாகக் கொண்ட ஒரு தனி ஊசலியானது அக் கூட்டு 
ஊசலிக்குச் சமமான *தனிச்சம ஊசலி? என்றழைக்கப்படும்.
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ஒரு தனி ஊசலியின் நீளம் / எனில் அதன் காலவட்ட நேரம் 

ரத ஆகும். ஒரு கூட்டு ஊசலியின் காலவட்ட நேரம் 
8 

2/4 ஆகும் 27 a= 

இவ்விரு காலவட்டங்களும் சமமாக வேண்டுமாயின், . 

௩டகீ 
8 gh 

2 
அல்லது, i= =. 

அதாவது, 8/4 காலவட்ட நேரமுடைய ஒரு கூட்டு 
8 

a . k? 

ஊசலிக்குச் சமமான தனிச்சம ஊசலியின் நீளம் = ஆகும். 7 

எனும் இக் கணியம் தனிச்சம ஊசலியின் நீளம் என்றழைக்கப் 
படுகிறது. 

தொங்கு மையம் (06176 of suspension) 

ஒரு நிலையான அச்சைச் சுற்றிச் சுழலுகின்ற ஒரு கட்டிறுக் 
கப் பொருளின் புவியீர்ப்பு மையம் வழியே சுழலச்சுக்குச் செங்குத் 
தான தளம் சுழலச்சை வெட்டுகின்ற புள்ளிக்குத் “தொங்கு 
மையம்? என்று பெயர். (கூட்டு ஊசலியின் படத்தில் 0 
என்பது தொங்கு மையமாகும். ) 

அலைவு மையம் (06476 04 ௦801118410) 

ஒரு நிலையான அச்சைச் சுற்றிச் சுழலும் ஒரு கட்டிறுக்கப் 
பொருளின் புவியீர்ப்பு மையம் 0, தொங்கு மையம் 0, தனிச்சம 

a a ஊசலியின் நீளம் 4” என்று கொள்க, 00-ஐ. 00, = ஆ 
என்றவாறு 0, வரை நீட்டுக, 0, என்னும் புள்ளியானது அக் 
கட்டிறுக்கப் பொருளின் அலைவு மையம் எனப்படும். 

தொங்கு மையமும் அலைவு மையமும் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றப்படக் 
கூடியவை 

ஒரு நிலையான அச்சைச் சுற்றிச் சுழலுகின்ற ஒரு கட்டிறுக் 
கப் பொருளின் தொங்கு மையம் 0 என்றும், அலைவு மையும்
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O, என்றும் கொள்க. அதன் புவியீர்ப்பு மையம் 0 என்றும், 
2 

சுழியாரை £ என்றும் கொள்க, OG =h எனில், 00; - 2 

ஆகும். 

0 வழியே சுழலச்சுக்கு இணையாகச் செல்லும் 
ஓர் அச்சைப் பற்றி அப் பொருளின் சுழியாரை & 

த? 1 

என்க. 

.. இணையச்சுத் தேற்றப்படி, 
Mk? நீதி நர, 001 1 

அல்லது, /*- K+ 0G 
kK? : 

OG =h, OO, = னு ஆதலின் , 

(2 83 OG" 
0%. = = 00 ் 

0001-00). 00” 
K? = 00, . OG — 0G* 

டெ 

OG (00, — OG) படம் (53 

= OG. GO, 

இப்பொழுது 0, வழியே செல்லும் ஓர் இணையான அச்சைப் 

பற்றிப் பொருள் சுழலுவதாகக் கொள்க, அதாவது, 0, ஐத் 

தொங்கு மையமாகக் கொள்க. 

        
இப்பொழுது புதிய அலைவு மையம் 0, எனில், முன்போல் 

K? = O, G. GO, 

ஆகும். 
00.00, - O,G. GO, 

அல்லது, OG = GO, 

அதாவது 0, ஆனது 0-வின் மேல் பொருந்துகிறது. 

அதாவது, 0, ஐத் தொங்கு மையமாகக் கொள்ளும்போது 
0 ஆனது அலைவு மையமாக மாறுகிறது. ஆகவே, தொங்கு 
மையமும் அலைவு மையமும் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றப்படக் 
கூடிய தன்மை வாய்ந்தவையென்று காண்கிறோம்.
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சுழலச்சின் திசை தரப்பட்டிருப்பின் மீச்சிறு அலைவு நேரம் காண.ல் 

ஒரு நிலையான அ௮ச்சைச் சுற்றிச் சுழலக்கூடிய ஒரு 

கட்டிறுக்கப் பொருளின் புவியீர்ப்பு மையம் சுழலச்சிலிருந்து 
் தூரத்திலிருப்பதாகக் கொள்க, சுழலச்சைப் பற்றிப் பொரு 
ளின் சுழியாரை % என்றும், புவியீர்ப்பு மையம் வழியே சுழலச் 
சுக்கு இணையான அச்சைப் பற்றிப் பொருளின் சுழியாரை £ 
என்றும் கொண்டால், 

ko = Ki + he 

என்று கண்டோம். தனிச்சம ஊசலியின் நீளம் / எனில், 

i K2- i? K? 
l= —_ = oso COU கட்டட h h Ata 

மட 
dh h 

‘ ‘ ல aap dl Le மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு மதிப்புக்கு 7 = 0. 

த ரை ழி 
3 

அல்லது, h= K. 

K® 

e. §'= K+ — = 2K, 
பூ K 

மேலும் வடட எ ஏ iF 

= ஒரு நேரெண் 4 - ஆக யிருக்கும்போது, 
ஆகவே, - £ ஆகயிருக்கும்போது/ மீச்சிறியதாகயிருக்கும். 

“ன் மீச்சிறு நீளம் = 2K. 

ஆனால், /மீச்சிறிதாயிருக்கும்போது அலைவு நேரமும் மீச்சிறிதாக 
யிருக்குமா தலின் , சுழலச்சிலிருந்து புவியீர்ப்பு மையத்தின் 
தூரம் ஆனது புவியீர்ப்பு மையம் வழியே சுழலச்சுக்கு இணை 

யாகச் செல்லும் அச்சைப் பற்றிப் பொருளின் சுழியாரையாகிய 
சக்குச் சமமாயின், அலைவு நேரம் மீச் சிறிதாகயிருக்கும். 

குறிப்பு : 1-0 ஆக யிருந்தாலும் அல்லது $- ஐ ஆக 
யிருந்தாலும் 1 = ௦ ஆகும், அதாவது, சுழலச்சு புவியீர்ப்பு
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மையம் வழியே சென்றாலும் அல்லது புவியீர்ப்பு மையத்திலிருந்து 

கந்தழித் தூரத்திலிருந்தாலும் தனிச்சம ஊசலியின் நீளம் கந்தழி 

யாகயிருக்குமாகையால், அலைவு நேரமும் கந்தழியாகயிருக்கு 

மென்றறிக. 

கூட்டு சலின் சுழலச்சின் மீதுள்ள அழுத்தம் 

0 என்பது பொருளின் புவி y 
யீர்ப்பு மையம். 0 வழியே 7 
செல்லும் நிலைத்தளம் சுழ 
லச்சை 0-ல் செங்குத்தாக 
வெட்டுகிறது, 006- 
என்க. 7 நேரத்தில் பொரு 

ளானது நிலைக்குத்திலிருந்து 
9 கோணத்தில் திரும்பியுள்ள 
தெனக் கொள்க. 

சுழற்சியின் காரணமாக 
சுழலச்சின் மீதுள்ள அழுத் 
தம் என்க. இவ்வழுத்தத் 

தின் கூறுகள் 00 வழியே 
% என்றும், 00-க்குச் செங் 
குத் திசையில் % என்றும் 

கொள்க, 

0 ஐப்பற்றிய திருப்புத் 
திறன் காண்க. 

Mk? § = — Mghsin @ 

  

படம் 154 

அல்லது, k?O = — ghsin உட 

ஆனது 0ஐமையமாகவும் 00 -/ ஐ ஆரையாகவும் 
கொண்ட ஒரு வட்டப் பாதையில் சுழலுமாகையால், 00 வழி 

யாகவும், 00-க்குச் செங்குத்துத் திசையில் அதன் முடுக்கங்கள் 
முறையே 4”, %9ி ஆகும். 

GO வழியே வீசைப் பிரிப்பு செய்க. 

Mh6? = X — Mg cos @ we (2) 
00-க்குச் செங்குத்துத் திசையில் விசைப் பிரிப்பு செய்க. 

18/9 - 7 82 80 0 wee (8)
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(லிருந்து - 8-- Fr sin 9 என்னும் மதிப்பை 

(8)-ல் பிரதியிடுக. 

Y = Mgsin @ + 14 

= Mgsin@ = Maw sin 6 

Mg i Te sin 6 (kt — ke) 

சமன்பாடு (1) ஐத் தொகையீடு செய்து, தொடக்க நிலை 

நிபந்தனைகளைப் பயன்படுத்தி 9-ன் மதிப்பைக் கணக்கிட்டு, 
சமன்பாடு (2)-ல் பிரதியிட்டு ன் மதிப்பைப் பெறலாம். 

ஃ. சுழலச்சின் மீதுள்ள அழுத்தம் 78 ந 35, 

இவ்வழுத்தம் செயல்படும் திசையானது GO ajior tan (+) 

மாதிரி 200. சஆரையுள்ள ஒரு வட்டத் தகடு அதன் 
மையத்திலிருந்து / தூரத்தில் (1) தகட்டின் தளத்திலுள்ள, 
(4) தகட்டின் தளத்திற்குச் செங்குத்தாகவுள்ள கிடையச்சைச் 
சுற்றிச் சுழலுகிறது. அலைவு நேரத்தைக் காண்க, , 

(சென்னை, பி.எஸ்ஸி. , 1967, செப்.) 

தீர்வு: வட்டத் தகட்டின் பொருண்மை ரீ என்க. 
2 

வட்டத் தகட்டின் ஒரு விட்டத்தைப்பற்றிய நி. தி. - 284 

... இணையச்சுத் தேற்றத்தின்படி, 4 தூரத்திலுள்ள இணை 
யான அச்சைப்பற்றி வட்டத்தகட்டின் நி. தி. 

_ நூ ப நநாலநூ( 4 புட) பீச் மூட ae 4 (த ரர் 1 540) 

இவ் விணையச்சைப் பற்றிய சுழியாரை % எனில், 

நட (<= 

<7) 
ack அலைவு நேரம் ௨ 8 ம 

gh 
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- 2 வடட 
4 gh 

௪ வட. 
gh 

(2) வட்டத் தகட்டின் மையம் வழியே செங்குத்தாகச் செல் 
. : se டட க டது . Ma* 

லும் அச்சைப் பற்றித் தகட்டின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் >   

ஃ தூரத்திலுள்ள இணையச்சைப் பற்றிய நி, தி, 

7 Me + Mh = = (a + 2h") 

  

2 4 Qhe K* + _@ or on 
௫ 2 

கால வட்டம் - 2 ke 
gh 

ட a+ 2h 

“ச ப / 
மாதிரி 201. 88 பக்கமுள்ள ஒரு சதுரத் தகடு அதன் ஒரு 

முனை வழியே அதன் தளத்திற்குச் செங்குத்தாகச் செல்லும் ஒரு 

கிடையச்சைச் சுற்றி ஒரு நிலைத் தளத்தில் சுழல்கிறது. அதன் 
எதிர் முனையில் அத் தகட்டின் எடைக்குச் சமமான எடை 
யொன்று வைக்கப்படுகிறது. தனிச் சம ஊசலியின் நீளம் 
காண்க. 

தீர்வு: சதுரத் தகட்டின் பொருண்மை &4 எனில், அதன் 

மையம் வழியே அதன் தளத்திற்குச் செங்குத்தான அச்சைப் 

பற்றிய நி. தி. - 2 mar, 

இங்கு எதிர்முனையில் 88 எனும் பொருண்மை வைக்கப் 
பட்டுள்ளதால் மொத்தப் பொருண்மை 8 /8ீ ஆகும், 

ஆகவே சதுரத்தின், மைய வழி அச்சைப் பற்றிய நி, தி. 

= §(2M)a* = 4 Ma
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0 விலும் 0 யிலும் சமப் பொருண்மைகள் இருப்பதால், புவி 

யீர்ப்பு மையம் £ ஆனது 00 யின் நடுப்புள்ளியிலிருக்கும், 

இப்பொழுது 04 - 00 -- 2ர.008 455 

  

2 ௩2 ர, 

cra ASTAUG,h = ட /2 a. 
படம் 155 

. 0 வழிச் செங்குத்து ௮ச் 

சுக்கு இணையாக 4 வழியே செல்லும் செங்குத்து அச்சைப் 
பற்றிய நி. தி. 

= § Ma’ + (2M)(/ 2a) 

= 4 Ma* + 4 Ma 

= 18 Ma’. 

லட இ. 

தனிச் சம ஊசலியின் நீளம் ௭ + 

16 ௪ 
8 

= 3 ட - 

2 வ் 2a 

36 = — 
= “ஜு N 2a. 

மாதிரி 202. உயரம் 1-ம், உச்சிக்கோணம் ஒவுமுடைய 
ஒரு சீரான திண்மக் கூம்பு அதன் உச்சி வழியே செல்லும் ஒரு 
கிடையச்சைப் பற்றி ஊசலாடுகிறது. தனிச்சம ஊசலியின் 
நீளம் $% (4 4 ற என்று காட்டுக, 

(சென்னை , பி.எஸ்ஸி, 1962, செப்., 270 ஏப்.)



நிலையான அச்சைப்பற்றிய இயக்கம் 658 

தீர்வு ட 048 என்னும் கூம்பு வழியே செல்லும் 07 என்னும் 
கிடையச்சைச் சுற்றிச் சுழல்கிறது. 

கூம்பின் உயரம் 00 4 ந. 

உச்சிக் கோணம் - 94, 

கூம்பின் பொருண்மை M 
என்க, ஓர் அலகுக் கன 

அளவின் பொருண்மை P 
எனில், 

_ _M__ 8M 
P= Toh ~ math 

38M 

a h3 tan? « ர் (a 
  

0-விலிருந்து % தூரத்தில் கூம் 
பின் அச்சுச்குச் செங்குத் 

தான 8x கனமுள்ள ஒரு 
வட்டத் தகட்டைக் கருதுக, அதன் ஆரை ச எனில், 

ர றர ல ஆகும். 

  

படம் [56 

வட்டத் தகட்டின் பொருண்மை ஈ-.ற, ஈ (x tan <)*. 8x 

= pm tan® «. x* dx. 

08-க்கு இணையான விட்டத்தைப் பற்றி வட்டத் தகட்டின் நி.தி 

a? 

எண் 

3 

= po tan?’«. x? bx. a 

க் 

= ecu xf Be 

இவ் விட்டமானது 0.6-லிருந்து % தாரத்திலிருப்பதால், 

0 8ஜப் பற்றிய நி. தி. -
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= fo eis x! 8x + pw tan?x. x* dx. x® 
4 

= fame ftantee + 4] x! 8x. 

. OF gt ups wee wibaer A. தி, 

h 
3 

Coton (tan’x + 4) {= dx 
oO 

ul 

_ Patan? « த் பம் 
= se ( tan «+ 4). 5 

_ 3M mtan?>X , , h 
SE ene ஓ 4)— 

aw h8 tan’ & ழ் “tanto + 4) 5 
  

= Mie (tan? « + 4) 

ய க் i a h* (tan® « + 4) 

0-விலிருந்து புவியீர்ப்பு மையத்தின் தூரம் - 4. ௩ /, என்க. 

ச k? 

தனிச் சம ஊசலியின் நீளம் - 
i 

ஷீ h? (tan? < + ) 

3h 

“4 

ரி 

= Z (tant « + 4) 

மாதிரி 203, ச, 5 எனும் அரையச்சுகள் கொண்ட ஒரு 
நீள்வட்டமும், /! ஆரையுள்ள ஒரு வட்டமும் ஒரே சீரான தகட்டி 
லிருந்து வெட்டியெடுக்கப்பட்டு, அவற்றின் மையங்கள் 
ஒன்றாகப் பொருந்துமாறு ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக இணைத்துப்
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பொருத்தப்படுகின்றன. இத் தொகுதியானது பேரச்சின் ஒரு 
முனையைச் சுற்றி அதன் நிலைத்தளத்தில் நகருமாறு அமைக்கப் 
படுகிறது. தனிச் சம ஊசலியின் நீளம் 

5 - ஏம் -- 26” 
4a 

என்று காட்டு, 

தீர்வு: ஒரு சதுர அலகுத் தகட் 
டின் பொருண்மை 2) என்க, 

வட்டத்தின் பொருண்மை 

=f. ஏழ். M, என்க, 

நீள் வட்டத்தின் பொருண்மை 

=Parab= ப்ர) என்க, 

வட்டத்தின் மைய வழிச் செங்குத் 

தச்சைப் பற்றி 

எ. த ௫ b? 
வட்டத்தின் நி. தி. - M, “ஐ 

4 வழி இணையச்சைப் பற்றி வட் 

டத்தின் நி. தி. 
b2 

= M, டட 4 சீட 04 

  

  

ழ் 

“எ சீசீ“. எ சசிடமி 

ச 8 பு 

= (fe 
நீள்வட்டத்தின் மையவழிச் செங்குத்தச்சைப் பற்றி நீள் 

வட்டத்தின் நி. தி. 

A @ +0) 

4 வழி இணையச்சைப் பற்றி நீள்வட்டத்தின் நி. தி. 

es ae. (a? +B) + M,. OA 

M, 
= “Gq @ +b) + Mya?
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a + த் ் 

= M, on +a 

4 வழி இணையச்சைப் பற்றித் தொகுதியின் நி. தி. 

த் 3 a? + Bb? : 

= M, (g +e) +a ( 4 tat)   

  = fig Bt (+ +a*) + Px ab (" +2 +a) 

தொகுதியின் மொத்தப் பொருண்மை M என்றும், 4 வழி 
அச்சைப் பற்றிய சுழிபாதை £ என்றும் கொள்க. 

M = M, + Mz = P 2 (b? + ab). 

இப்பொழுது, 
2 2 3 

MK* = P wb? (+ +a) + pa ab (* ட் + a’) 

அதாவது, 

  

  

ட (/ * ௮௭௨50 20") + arte) 

_ 2b% + 4a*h + 5a® + ab? 

  

  

  

4 

_ 2b° + 20% + 8a° + 80% + ah + ab? 
4 

~ 2 (68 + a*) + 3a? (a + b) + ab (a +d) 
4 

~ © +.) [2 (6? — ab + a*) + 8a" + ab] 
4 

Kia 2b* ~ 2ab + 2a" + 3a? + ab 

4 

_ Ca! — ab + 26%) கடத
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$ - சுழலச்சிலிருந்து தொகுதியின் புவியீர்ப்பு மையத்தின் 
grr = OA = a, 

*, தனிச்சம ஊசலியின் டீளம் - * 

= (8a* — ab 4- 26%) 
: 4a 

மாதிரி 204. ஒரு நீள்வட்டத் தகடு அதன் ஒரு செவ்வக 
லத்தைக் கிடையச்சாகக் கொண்டு ஊசலாடும்போது அதன் 

- மற்றச் செவ்வகலம் அலைவு மையம் வழியே செல்லுமாறு அமைத் 
துள்ளது. அதன் மையவகற்சி 3 என்று நிறுவுக. 

(ஐ. ஏ. எஸ். 1951) 

தீர்வு: 771 எனும் செவ்வலகத்தைக் 
கிடையச்சாகக் கொண்டு நீள்வட்டத் 
தகடு ஊசலாடுகிறது. ட என்பது 
தொங்குமையம் என்றும் 0' என்பது 
அலைவு மையம் என்றும் கொள்க. 
எனவே அதன் இன்னொரு செவ்வகலம் 
உடம், “ஆனது 0' வழியே செல்லும்.       

நீள்வட்டத்தின் அச்சுகள் 8, ஈம் 
என்றும், மையவகற்சி ச என்றும் 

கொள்க. தொங்குமையம் 0-விலிருந்து 
புவியீர்ப்பு மையம் ன் தூரம் 4 - 

  

  

OC = ae. em [oe 
1, wk _ ke 

OD? = hae 

ஆனால் 00'- 200 - Bae 
ka 

“ —> = 2ae ea (1) 
ae 

ஏ வழியே 77'க்கு இணையான ௮ச்சைப் பற்றிய நி, தி, 

Ma 

4 

  

. bevy", Ma‘ 
மம் ஐப் பற்றிய B. 8. = —— + M. Om 

43
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Ma’ + Ma’* e 

  

அதாவது, 448 
= Ma’ (4 + e’) 

oe =aGte) ws (AR) 
(1), (2 ஆூய சமன்பாடுகளிலிருந்து, 

23 -- 6) 
ae 

(4) 
2௪ 

6 

ச 

= 2ae 

22௨ 

tre 

a
R
 

Ho
u 

W
a
 

4. 

மாதிரி 205. 8௨ நீளமுள்ள எடையற்ற 40 என்னும் 
தேரான கோலொன்று அதன் நிலையான முனை 4-யைச் சுற்றி 
தகரக் கூடியதாயிருக்கின்றது. அதன் மறுமுனை 8-யிலும், தடுப்புள்ளி யிலும் சம பொருண்மைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. 
கோலானது கிடைநிலையில் வைக்கப்பட்டு விடப்படுகிறது. 
அது நிலைக்குத்தாக இருக்கும்போது அதன் சுழல்வேகம் 

5 வ (ட) என்றும், தனிச்சம ஊசலியின் நீளம் > என்றும் 
8 

காட்டுக. 

தீர்வு :!!'சுழலச்சைப் பற் 

றிய சுழியாரை £ என்க, 

சுழலச்சைப் பற்றி (யி 

லுள்ள ஈடன் நி. தி, = ஈம 

சுழலச்சைப் பற்றி B-u9 
லுள்ள ஈடன் நி.தி. 
=m (2a)? = 4 ma? 

மொத்தத் தொகுதியின் 

நி. 8. = ma? + 4 ma 

= 3 ma 

  

  
a “. (2m) k? = Sma? 

அல்லது, %* - $47. 
தொகுதியின் புவியீர்ப்புமையம் BC-or தடுப்புள்ளியிலிருக் 

... சுழலச்சிலிருந்து புவியீர்ப்பு மையத்தின் தூரம் 

படம் [59 

கும்.
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=AG=a+ 5 = 28. 2 என்க. 

a a 

தனிச்சம ஊசலியின் நீளம் - re = ka. 
a 

/ நேரத்தில் நிலைக்குத்துடன் கோலின் சாய்வு 9 என்க. 

/ நேரத்தில் (ஈட் பொருண்மையினால் செய்யப்பட்ட வேலை 

= (2mg). AH 

= 2mg x AG cos 8 

= 2mg xX }acos 8 

= 8mgacos 0 

ஆற்றல் சமன்பாடு அமைக்கவும். 

இயக்க ஆற்றல் - செய்யப்பட்ட வேலை. 

$ (ஜாட 79” = 3 mgacos @ 

| 8 ~ 
8௬ ge acne 

  

_ 8 gacos 9 
- =< 

6g = By 09S ர 

கோல் நிலைக்குத்தாகயிருக்கும்போது 9 - 0. 

ட 88 
da 

அதாவது, நிலைக்குத்து நிலையில் கோலின் சுழல்வேகம் 

ர் - 7/2 
5a 

மாதிரி 206. ஒரு சீரான மெல்லிய கோலின் ஒரு முனை ஒரு 
வழவழப்பான பினையலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அது கிடை 
நிலையில் வைக்கப்பட்டு விடப்படுகிறது. கோலானது நிலைக்குத் 
துடன் 45: சாய்விலிருக்கும்போது பிணையலில் கிடைவச 
அழுத்தம் மீப்பெரிதாகயிருக்குமென்றும், அப்போது நிலைக்குத்து 
அழுத்தம் கோலின் எடையைப்போல் 3 மடங்கு இருக்கு 
மென்றும் காட்டுக,
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தீர்வு: 04 என்னும் கோல் 0-வில் பிகணக்கப்பட்டுள்ளது, 

கோலின் நீளம் 22 என்றும் பொருண்மை சீ என்றும் கொள்க. 

7 நேரத்தில் நிலைக்குத்துடன் கோலின் சாய்வு ர என்று கொள்க, 

கோலின் புவியீர்ப்பு மையம் 0 ஆனது அதன் நடுப்புள்ளி 

யாகும். கோல் கீழே விழும்போது CG ஆனது 0-ஐ மையமாகக் 

கொண்டு ர ஆரையுள்ள வட்டப் பாதையில் நகரும், 

கோலின்மீது செயல்படுகின்ற விசைகளாவன : 

(i) அதன் எடை 147 
(ii) 0 வில் கோலின் அழுத்தம். 

௦ வில் கோலின் அழுத்தத்தை 00 வழியே % என்னும் 
கூறாகவும், 00 க்குச் செங்குத்து வழியே 1” என்னும் கூறாகவும் 

பிரிக்கவும். 

௦ வழியே செல்லும் சுழலச் 
௯ சப் பற்றி கோலின் நி, தி. 

Ma’ 

3 
= 

  

a’ i 

w= i Ma?’ 

ச என்பது சுழியாரை €யனின், 

k* = 4°. 

சுழலச்சைப் பற்றி Mg கின் 
திருப்புத்திறன் 

= — Mg. GH 

= — Mg asin @. 

. திருப்புத்திறன் சமன்பாடு வருமாறு ௦ 

நீ 9 =m — Mgasin @ 

  

படம் 160 

ga sin 6 
ke 

ட gasin 6 

சி 
ட 8g sin 8 
“சே wD அதாவது,
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26 ஆல் பெருக்கித் தொசையீடு செய்யவும். 

93 அ ட a ச | (2) 

ர ஆனது மஆரையுள்ள வட்டப்பாதையில் தகருவதால், GO 
வழியேயும் 00க்குச் செங்குத்துத் திசையிலும் செயல்படும் 

விசைகள் முறையே ந4ர ர, /8ர 9 ஆகும். 

ர்ச் - %-- 12005 8 (இ 

Mao = Y — Mgsing (ய 

(2), (8) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருத்து, 

3g ர 
Ma. “aq 5088 = X — Mg cos ரி 

அல்லது, X = Mgcos@ + } Mg cos @ = § Mg cos @. 

(1), (4) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து, 

Ma (= sin a = Y— Mgain#g 
4a 

அல்லது, Y= Mg sin 6 — } Mg sin 6 = 3 Mgcin@. 

கிடைவச அழுத்தம் - 3840 9-- 008 ர 

= § Mg sin 6 cos @— 34 Mg sin @ cos @ 

=: } Mg sin 8 cos 9 

. = 2 Mgsin 2 ரி. 

கிடைவச அழுத்தம் மீப்பெரிதாயிருக்க வேண்டுமாயின் 810 8 சி 
மீப்பெரிதாயிருக்க வேண்டும். அதாவது, ரி - 457. 

அதாவது, நிலைக்குத்துடன் கோல் 45? சாய்விலிருக்கும் 

போது கிடைத்திசை அழுத்தம் மீப்பெரிதாயிருக்கும். 

நிலைக்குத்து அழுத்தம் ௭ % ௦08 9 -- Ysin 0 

= § Mg cos’ @ + } Mg sin’ 6 

கிடைத்திசை அழுத்தம் மீப் பெரிதாயிருக்கும்போது நிலைக் 

குத்து அழுத்தம் 
= § Mg cos" 45° + 3 Afg sin" 48° 

= §Mg° (4) ° +4 Me (3) 

= § Mg + Me
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= த சரச 
= WX Carder era. 

மாதிரி 207, m பொருண்மையும் ஈர ஆரையுமுள்ள ஒரு 
சீரான அரைவட்ட வில்லானது அதன் இரு முனைகளும் ஒரே 

திலைக்குத்துக் கோட்டிலுள்ள இரு புள்ளிகளுடன் பொருத்தப் 
பட்ட நிலையில் ம எனும் மாருச்சுழல் வேகத்துடன் சுழல்கிறது. 

3 

மேல்முனையின் மீதுள்ள கிடைத்திசை அழுத்தம் 7 as) 
T 

என்று காட்டுக. 

௩.4 Say: ACB என்னும் அரைவட்ட 
வில்லின் முனைகள் யும் தஃயும் ஒரு 
திலைக்குத்துக் கோட்டிலுள்ள புள்ளிகளில் 
பொருத்தப்பட்டுள்ளன. 4ீ-யில் கிடைத் 

திசை அழுத்தம் 2 என்றும், -யில் 
கிடைத்திசை அழுத்த? என்றும் 
கொள்க. 

  

    
அரைவட்ட வில்லின் புவியீர்ப்பு 

மையம் ஆனது 00-யில் 0 விலிருந்து 

ஷ
ம
 

வ 
வ்
 
அ
வ
்
வ
 

2 
- தூரத்திலிருக்கும் (நிலையியல் பகுதி P’ 

ற . யைப் பார்க்கவும்), எனவே, ஆனது 

படம் 61 ப ஜமையமாகக் கொண்டு ப ஆரை. 
wT 

யுள்ள வட்டப்பாதையில் நகரும். அது ம எனும் மாருச்சுழல் 

(வேகத்துடன் நகருவதால் 00 வழியே செயல்படும். m. ர a 

மட்டுமே பயன்படு விசையாகும். " 

யைப் பற்றித் திருப்புத்திறன் காண்க. 

771. 282. OB = P, AB— mg. = 

2a ‘ 2a 
m. Za a = Py 2a— mg. i 

P || | Q ஸு
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கணத்தாக்கு விசைகளின்கீழ் நிலையான அச்சைச் சுற்றி இயக்கம் 
(Motion about fixed axis under impulsive forces) “3 

ஒரு நிலையான அச்சைப் பற்றிச் சுழலக்கூடிய ஒரு 
கட்டிறுக்கப் பொருளின்மீது ஒரு கணத்தாக்கு விசை செயல்படு 
மானால் சுழலச்சைப்பற்றி அப் பொருளின் சுழலுந்த மாறுபாடு 

அச் சுழலச்சைப் பற்றி ௮க் கணத்தாக்கு விசையின் திருப்புத் 
திறனுக்குச் சமமாகும். 

O,o என்பன கணத்தாக்கு விசை செயல்படு முன்னரும் 
செயல்பட்ட பின்னரும் சுழலச்சைப் பற்றிய சுழல்வேகங்க 
ளெனில், 

சுழலுந்த மாறுபாடு - 44/2(௨'- ௮) 
ஆகும். 7 என்பது சுழலச்சைப் பற்றி கணத்தாக்கு விசை. 
களின் திருப்புத் திறனெனில், திருப்புத்திறன் சமன்பாடு 

ச்சீ (ம. --ல)2 ம ஆகும். 

மாதிரி 208. 480 என்னும் ஓர் இலேசான கோலின் இரு 
முனைகளிலும், நடுப்புள்ளி 8-யிலும் மூன்று சம பொருண்மைகள் 
இணைக்கப்பட்டு ஒரு வழவழப்பான மேசையின்மேல் ஓய்வில்' 
வைக்கப்பட்டுள்ளன. 6-ல் மேசைக்குச் செங்குத்தாக ஓர் 
அடி விழுகிறது. 4-யானது நிலையாக வைக்கப்பட்டிருந்தால் 
இத் தொகுதிக்குச் செலுத்தப்படுகின்ற ஆற்றலும் கோலானது 
தாராளமாக நகர்வதற்கு விடப்பட்டிருந்தால் செலுத்தப்படு 

கின்ற ஆற்றலும் 24: 29 என்னும் விகிதத்திலிருக்குமென்று 
காட்டுக, 

Stay: 0-ல் செயல்படும் கணத்தாக்களவை 7 என்க. 

(1) முனை 4 நிலையாக வைக்கப்பட்டுள்ள து. 
கலன் 

5 1 
we B a 

1 be
 a Cc 

ய 

“A a 

p
e
c
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க4-யானது நிலையாக வைக்கப்பட்டுள்ளதால், கோலானது 
4-யைச் சுற்றித் திரும்பும், கோலின் சுழல்வேகம் ம என்க. 

கோறுக்குச் செங்குத்துத் திசையில் ன் வேகம் 
என்றும், சேன் வேகம் vy’ என்றும் கொள்க. ்
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Burerg 2 ஆரையுள்ள வட்டத்தில் திரும்புமாசையால், 

v= மீழ், 

யானது 2ச ஆரையுள்ள வட்டத்தில் திரும்புமாகையால், 

vo = 2am. 

0 தாக்கப்படும் முன்னர்க் கோல் ஓய்விலிருப்பதால் தாக்கு 
தலுக்குமுன் சுழலுந்தம் பூச்சியமாகும் . 

தாக்குதலுக்குப்பின் மொத்தச் சுழலுந்தம் - அீஃயைப்பறிறி 
4; 9, ே ஆகியவற்றின் சுழலுந்தங்களின் மொத்தம் 

= O + maw.a + m(2 aw). 2a 

= 5 mato. 

ஆகவே சுழலுந்த மாறுபாடு - 5 maw. 

கணத்தாக்கு விசையின் 4-ஐப் பற்றிய திருப்புத்திறண் - 7, சே, 

ஆகவே, திருப்புத்திறன் சமன்பாட்டிலிருந்து, 
5 ma’ ow = P. 2a 

a? 

5m 
தொகுதிக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள இயக்க ஆற்றல் 

ு தரம பழ 

= $m (aa)? 4: 30. (82௮) 
= $ma’a*? + ym. 4ate* 

= $ m.a®a* 

ஊ 5 yy, (== ம § = 
3 

an 0) 
(1) கோலானது தாராளமாக நகரக்கூடியதாயுள்ளது 

6 தாக்கப்பட்டதும் ர ஆனது கோஜுக்குச் செங்குத்துத் 
திசையில் ப திசைவேகத்துடன் நகர்வதாகக் கொள்க; BC 

அல்லது, ada = 

  

+ u aw eee 
Abe f & t 5 

ர், Yaw Ba + 
p= a 

es , P 
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பகுதியானது யைச் சுற்றி உ எனும் சுழல்வேகத்துடனும், 4.8 
பகுதியானது 2-யைச் சுற்றி அதே சுழல்வேகத்துடன் எதிர்த்



நிலையான அச்சைப்பற்றிய இயக்கம் ச்ச். 

திசையிலும் சுழலத் தொடங்கும், அதேசமயம் (யும், 4-யும் 
யின் திசையில் / திசைவேகத்துடன் நகரும். 

ஆகவே, £ நகரும் திசையில் ேன்வேகம் 4 ॥4* ரஜ, 

4-யின் Gast = u— aw. 

B-oudups) AQuysdper sucwur®G sree : 

m(u+aa).a—m. (’U—do).a= P.a 

அதாவது, Bma'a = Pa 

P 
அல்லது, ao = or 

உந்தச் சமன்பாடு வருமாறு : 

3 mu = P. 

P 
அல்லது) 2 நர 

P P 82 

ஆகவே, மரமே“ ர் 28 6௭7 
Poe PP 

ut ao = Say — om — om 

மூன்று பொருண்மைகளும் பெறுகின்ற மொத்த இயக்க ஆற்றல் 

= 4m (u— ao) + $ mu? + $m (u + ae)* 

(திர வ(தி வத 
P* றா 2921 

=3m sear tb ga tt seme 

Pp Pt 26 Pt 
- சர 19 Tam 

_ 5075 
~ 72m 

நற 
= Tim (8) | 

2
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இயக்க ஆற்றல் (1) _ 227/9ஈ 24 
இயக்க ஆற்றல் (2). 524188 28 

82%: மாதிரி 209. ஈ பொருண்மையும் 8ச நீளமுமுடைய ஒரு 

கோல் அதன் ஒரு முனை 4 யைச் சுற்றித் தாராளமாகச் சுழலக் 

கூடியதாய் அமைந்துள்ளது. அது நிஸைக்குத்து நிலையிலிருந்து 
விழுகிறது. கிடைமட்ட நிலையை அடைந்ததும் முனை 

4-யிலிருந்து 6 தூரத்தில் ஒரு நிலையான மீளியல்பற்றத் தடுப்பின் 

2a ஓ 
மேல் மோதுகிறது. மோதலின் தாக்களவை 18 > () 

corgi Awd தாக்களவையின் அழுத்தம் 

m nf Aaa 4 _ =| என்றும் காட்டுக. 
ஓ 3b 

தீர்வு: கோலானது கிடைநிலையில் 0-விலுள்ள தடுப்பில் 
மோதுகிறது. மோதலின் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள கணத்தாக்கு 
விசை? என்க, 40-ம். 

9) 

ஸ் 

AK 
பட்ட ழ் 6 ரட் Byer scars ப்பட்ட. " ஜல 

ஐ. 

படம் 164 - 

மோதலுக்குச் சற்றுமுன்னர் கோலின் சுழல்வேகம் ௦ என்க. 
கோலின் புவியீர்ப்பு மையம் சென்றுள்ள நிலைக்குத்துத் தூரம் 
04 - சஆகையால், செய்யப்பட்ட வேலை சர ஆகும். 

கோல் பெற்றுள்ள இயக்க ஆற்றல் - 13 ல” 
. 3. 

Bone mk = 4-யைப் பற்றி கோலின் நி.தி. - ஈ. =
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”. ஆற்றல் சமன்பாடு வருமாறு 2 

$ ர” - செய்யப்பட்ட வேலை 

417 

4m. ன் o? = mga   

ல்ல உட 38. அ GB, a= Ba 

i 

அல்லது w = = w (Q) 

4-ல் கணத்தாக்கு அழுத்தம் xX என்க. 

தடுப்பின்மீது மோதியபின் கோல் ஓய்விற்கு வருவதால், 

சுழலுந்த மாறுபாடு - 4-யைப்பற்றி கணத்தாக்கு விசை 

யின் திருப்புத்திறன், 
என்னும் சுழலுந்தச் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

ர (ம லம 

2 க a 
m Sat (0--௨) - மீம் (7 2 ஆனதுசுழற்சிக்கு எதிர்த் 

திசையிலுள்ள து) 

அல்லது $ யம - ] w- (2) 

மேலும், மோதலினால் கோலில் ஏற்பட்டுள்ள உந்த மாறு 

ur® = m(O — aw) = — maw 

ஆகையால், — Mao = —P—-X ne 

005, mao = P+X ட (B) 
(1) , (2) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து , 

அக் வ் = Pb. 
3 2a 

5 er 

அல்லது, pag. | 3g 

  

  

  

b 2a . 

ன் 2a 4a? 3g 

ab [5] 2a 

=m. 24 +f ga 
- b 3.
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சமன்பாடு (8)-லிருந்து, 

K = Maw 2 

= ma ஆகம் 
2a b 

=m நேம — im 4a அ. _ ga 

2a 8b 4 3 

= வட்டப் 92 
2 3b 8 

th m | [ 1— = 
2 b 

மாதிரி 210. ஈ பொருண்மையும் 21 நிளமுமுள்ள ஒரு 
சீரான கோல் கிடைநிலையிலுள்ளது. அது நிலையான அதன் 
மையத்தைச் சுற்றித் தாராளமாகத் திரும்பக்கூடும், ம வேகத் 
துடன் கோலுக்கு நிலைக்குத்தாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் 
ஈ் பொருண்மையுள்ள ஒரு பந்து கோலின் ஒரு முனையில் மோது 
கிறது. மீளியல்புக் குணகம் ச எனில், மோதலுக்குப் பின் 
6 . 7 - Sm’ (lieu _._, ee ் காலின் சுழல்வேகம் 1128 எனறும், பத்தின் திலைக் (௬ ட ட) 7 
குத்து வேகம் 2” ae ) என்றும் காட்டுக. 

தீர்வுட 49 என்ற கோல் அதன் புவியீர்ப்பு மையம் 0 யைப் 
பற்றித் திரும்பக்கூடிய நிலையில் கிடைநிலையிலுள்ள து. 

uv | lt 
A 6 ய் = 

படம் |65 

8-ல் பந்து நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கி மோதுகிறது. 
மோத்துக்குப்பின் கோலின் 0-யைப் பற்றிய சுழல்வேகம் ஐ 
என்றும், பந்தின் மேல் நோக்கிய துள்ளல் வேகம் 9 என்றும் 
கொள்க, 

ஆனது 4, ஆகியவற்றின் திசைகளுக்கு எதிராக 
யிருக்கும்.
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0-யைப் பற்றிய சுழலுந்த மாறுபாடு - ஈக (ஐ! ~ 

(சத்திரம்) “omens 
=m. = (w— 0) 

= Pa. 

ஆனால் உந்தத் திருப்ப மாறுபாடு - m'a.i— nm’ (—~). ! 

- ஐ 

இயக்கச் சமன்பாடு வருமாறு £ 

ல = m'(u+y)i. 

அல்லது + la = m' (u + y) we (I) 

தியூட்டனின் பரிசோதனை விதிப்படி, 

மோதலுக்குப்பின் சார்வேகம் =  ச(மோதலுக்கு முன் 

சார்வேகம்) 

மோதலுக்குப்பின் கோலுக்குச் செங்குத்தாக மேல் 

நோக்கிப் பந்தின் வேகம் = v. 

மோதலுக்குப்பின் கோலுக்குச் செங்குத்தாக முனை 8-ன் 

கீழ்நோக்கிய வேகம் = lw. 

மோதலுக்குப்பின் மேல்நோக்கிய சார்வேகம் 

ஆ (கெல 94 4/0. 

மோதலுக்கு முன் கோலுக்குச் செங்குத்தாகப் பத்தின் மேல் 

தோக்கிய வேகம் - -- 9. ” 

மோதலுக்குமுன் முனை .8-ன் வேகம் - 0. 

.  மோதலுக்குமுன் சார்வேகம் 4 --4--0 5 ௩8 

93/4 ௪1) எ ௪ w (8) 

ட. Mtv + milo == emu 

(1)-8@ gi mla = 8m' (u + ¥) ஆசையால், 

ரர் (ம) - ளா



670 அடிப்படை இயந்திரவியல் 

amy -+ 8m’ y = emu — 8m'u 

v(m + 8m’) = u(em — 8m’) 

_ u(em — 3m’) 

இ om + am’. 

ஒரு தளத்தில் இயங்கும் பொருள்களின் இயக்க ஆற்றல் 
(K. E. of Bodies moving in Two Dimensions) 

? திசைவேகத்துடன் நகர்ந்துகொண்டிருக்கும் 18 பொருண் 
மையுள்ள ஒரு கட்டிறுக்கப் பொருகக் கருதுக. 0 என்பது அப் 
பொருளின் புவியீர்ப்பு மையம். 0 வழியே செல்லும் நிலைத் 

தளத்தில் 05, 0 எனும் ஏதேனுமிரு செங்குத்து அச்சுகள் 
எடுத்துக்கொள்க, இவ் வச்சுகளைக் குறித்து (ற) என்னும் 
அச்சுத் தூரங்களுள்ள புள்ளியிலுள்ள 8 பொருண்மையுள்ள 

2 எனும் துகளினைக் கருதுக. இவ் வச்சுககக் குறித்து 0யின் 
அச்சுத் தூரங்கள் (ஐ, 9) என்க. 

6 வழியே 0, ரெ 
ஆகிய அச்சுகளுக்கு இணை 
யாக ஜீ, ஸூ! எனும் 

செங்குத்து அச்சுகளைக் 

குறித்துக் கொள்க. இவ் 

வச்சுகளைக் குறித்து 
2-ன் அச்சுத் தூரங்கள் 

(x's y') எனில், 

ol ( 

  ஜ.நா] 

  

ஆகும். 

ax _ dz a, &.. a 
dt dt “dt? dt dt dt 

பொருளின் இயக்க ஆற்றல் - 4S my" 

“ft dx\? dy \3 
= 4m. — as ae bm | el +e) | 

dx dx' \2 dy dy’ \2 
bem | (+ | +(F+ FY 

#05 | SP +
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(27 (2) dt 

டம dy 
al a [24 i ல்.“ ம al 

“4 (a) + (ar) 
* (27 * (47) 

dz dx! dy dy’ 
ர ந அடர ர் எர கட்த 

ஆனால், 02, ரே' அச்சுகளைக் குறித்து  - (0, 0) ஆதலின் 

3 172. நற் ் 
im நட ஆகும் 
  

அதாவது, $11%' - 0) $ ரூ: - 0 

இயக்க ஆற்றல் - $ ஊ[ (ர tt (FY 

+ 43m | (S)’ பள் |] 
இப்பொழுது, $57 (7 (a iY] 

=u Gi) * (ay 
ல் வைக்கப்படும் 4/4 பொருண்மையின் இயக்க 

= 3 My. 

ஆற்றல் 

dx' \2 dy’ \2 
um — a tem (a) + Gr) 

= G-ouwd Qurig dH Qurgoeficer Quée apps 

vers (EP + (FT)
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௫ டஃயை நிலையான ஆதியாகக் கொண்டு அதைக் 

குறித்து 2-ன் வேகத்தின் வர்க்கம் 
= (ro)*,7= PG, @ = ேயைப் பற்றி ன் சுழக் 

வேகம் 

= Fay" 

“. 93m (= } + (2-7 =} Emr a 

= ¢*. Imr 

= 4°. Mk, 

= $ Mk* o*. 

ட. இயக்க ஆற்றல் - 4 Mv + 4 Mk 
அதாவது, பொருளின் இயக்க ஆற்றல் - இடப்பெயர்ச்சியிறாம் 
ஏற்படும் இயக்க ஆற்றல் + சுழற்சியினாலேற்படும் இயக்க 
ஆற்றல். 

சாய்தளத்தில் உருளும் கோளத்தின் இயக்கம் 

கிடைத்தளத்துடன் K 
சாய்விலுள்ள ஒரு சாய் 

களத்தில் கீழ்முகமாக ஒரு 
கேகோளம் உருளுகிறது. : 

கோளம் வழுக்காமலிருக்கு 
மளவிற்குச் சாய்தளம் 

உராய்வுடையதாயிருப்பின் 

இயக்கத்தை ஆராய்க. 

ச ஆரையும் 8 பொருண் 
மையுமுள்ள ஒரு கோளம் 

40 என்னும் சாய் தளத்தில் 
கீழ்முகமாக உருளுகிறது. 

, தொடக்கத்தில் கோள 
மானது சாய்தளத்துடன் 

4-ல் தொடுகையிலுள்ளதெனக் கொள்க, அது சாய்தளத்தில் 
சப் உருண்டதும் 9 கோணத்திற்குச் சுழன்றிருப்பதாகக் 
காள்க. 

  

படம் 167 

eo. X= af. 

. — ax _ கீரி “v= aaa ஜ் “ல. abng,0 = =.
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கோளத்தின் இயக்க ஆற்றல் - 1 நீர் $ 41”, ல” 

“30 3122, 3 
a 

em + My? -- 4 My? 

= Ty Mv 
கோளத்தினால் செய்யப்பட்ட வேலை Mg x CD 

Mg x sin & 

ஆற்றல் சமன்பாட்டிலிருந்து, 

இயக்க ஆற்றல் - செய்யப்படும் வேலை. 

ty Mv? = Mg x sin « 

“ visio gsinnt .x 

கோளத்தின் முடுக்கம் 7 எனில்,” மூ£-2 4 எனும் சூத்திரத்தி 

லிருந்து, 
29 gsin& .x = O+ 2f.x 

அல்லது, 7-5 2810. 

= wm pei. 

அதாவது, கோளானது மாரு முடுக்கத்துடன் உருளும். 

2 

ஆனால் t= 23. ஆதலின், dt? 

eS = Pesin & 

தொகையீடு காணின், a 5 (520 4).1 4 மாறிலி, 

தொடக்கத்தில் 1 - 0, a = 0 ஆதலின் மாறிலி = 0. 

ஆகவே, / நேரத்தில் உருளையின் வேகம் 

v= & = (EB gsin X) t. 

மாதிரி 214; கிடைத்தளத்துடன் 4 கோணத்திலுள்ள 

ஒரு சாய்தளத்தில் கீழ்முகமாக ஓர் உரு£ை உருளுகிறது. அது 
உருளும்போது அதில் சுற்றப்பட்டு, சாய்தளத்தின் உச்சிப் 

43
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புள்ளியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள கயிறு பிரிக்கப்பட்டுக் கொண் 
டிருக்கிறது, கயிற்றின் இழுவிசையையும், உருளையின் முடுக்கத் 
தையும் காண்க. 

தீர்வு. 0 என்பது சாய் 
தளத்தில் கயிறு கட்டப்பட் 

டுள்ள புள்ளி, உருளையின் 
ஆரை எ என்க. ந; நீளக் 

கயிறு பிரிக்கப்பட்டபோது 
உருக் ரி கோணத்தில் 
திரும்பியிரு ப்ப தாகவும் 
கயிற்றின் இழுவிசை T 
என்றும் கொள்க. 

x=aéd. 

peGa,x = ab ; 

x = a@ vw (1) 

9 நீளக்கயிறு பிரிக்கப் 

படுவதற்கு ஆகியுள்ள நேரம் ( எனில், சாய்தளத்தின் வழியே 

on முடுக்கம் 7 ஆகும் சாய் தளம் வழியாகவும், சாய்தளத் 
திற்குச் செங்குத்தா கவும் விசைப் பிரிப்பு செய்க. 

  

  

படம் [68 

Mx = Mgsinn —T ws (2) 

O=R— Mgcos 4 we 

உருளையின் மையம் 0-யைப்பற்றித் திருப்புத்திறன் காண்க. 
த்ர, 

ட a ட் 
BOD kt = “த ஆகையால், 

a. 

M7 =T.a 

அல்லது, T= 4Mag 
(1), (2) ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து, 

Ma 6 = Mg sin x —}4 Ma@ 

அல்லது a0 = gsin« 

௨9 $ துல
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அதாவது, உருளையின் முடுக்கம் 3 ஏரி - $2௨0௯. 

கயிற்றின் இழுவிசை 7-1 11. 

எழ நசீ. $ஜ810 4 

=4Mgsin «. 

மாதிரி 215. அச்சிலிருந்து தூரத்தில் திணிவு 
மையத்தைக் கொண்டுள்ள ஓர் வட்ட உருக£ ஒரு கிடைத் 

தளத்தில் உருளுகிறது. அது உறுதியற்ற நிலையிலிருந்து 
உருளத் தொடங்கினால், திணிவு மையம் மிகத் தாழ்ந்த நிலையி 
லிருக்கும்போது தளத்தின் எதிரழுத்தம் உருகாயின் எடையைப் 

4¢ 
போல் | 1+ ne Le 

உருகச£யின் ஆரை 7 6 என்பது திணிவு மையவழி அச்சைப் 
பற்றி உருளையின் சுழியாரை. 

| மடங்கு என்று காட்டுக, ஈ என்பது 

தீர்வு. 6 என்பது உருள்யின் 
திணிவு மையம். 0 என்பது 0 

வழி நிலைக்குத்துத் தளம் 
உருளா£யை வெவட்டுகின்ற 
குறுக்கு வெட்டு முகப்பின் 
மையம். CG ஈ$ உருளை 
யின் பொருண்மை 78 எனில், 

அதன் எடை ௬2 ஆனது 0 

வழியே நிலைக்குத்தாகக் கீழ் 

நோக்கிச் செயல்படும், உராய்வு 

விசை 2 ஆனது 0% திசையி 

லும், தளத்தின் எதிரழுத்தம் 8 
ஆனது தொடுபுள்ளி வழியே நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கியும் 
செயல்படும், | 

  

  
uit 169 

0 என்பது தொடக்கத்தில் கிடைத்தளத்துடன் இக்குறுக்கு 

வெட்டுப் பகுதியின் தொடுபுள்ளி, 0' என்பது தொடக்கத்தில் 
திணிவு மையத்தின் நிலை. 

0 வழிக் கிடைக்கோட்டையும், நிலைக்குத்துக் கோட்டை 

யும் 2 அர்சுகளாக எடுத்துக் கொள்க. 

் நேரத்தில் உருகாயானது ர கோணத்தில் திரும்பியுள்ள 
தாகக் கொள்க. 

08 - / நேரத்தில் உரு&£ சென்றுள்ள தூரம்
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= ae AA’ = ad. 

G = (x, y) crafie, x = OH = OB + BH = af +c sing 

y = GH= BC+ CN =a-+c cosé. 

x a8 + ccos 08 

॥ 

நூ 1 

$ 2094200502 80405 

ந - ௮ 29 ரிரி-- 200043 

கிடைத்திசை, நிலைக்குத்து இயக்கச் சமன்பாடுகளைக் காண்க. 

mx=F, 

my = R— mg 

ysrag,m(ad +ccos@ 6 —csin 6 6%) = F .. (2) 

m(— csin 6 6 — cos @ 6?) = R ~ mg 

அல்லது, 85 ஈத ௦ (ம ரி @ + cos @ 6%) (9) 

ஆற்றல் சமன்பாடு காண்க : 

dmv + 4 mk* @ = செய்யப்பட்ட வேலை. 

x+y 
= (ae +c cos @ 0)? + (—csin @ 6)* 

= 0 [a? + 2ac cos @ + c* cos’ @ + c*sin® 8] 

= §* [a? + c + 2ac cos @] 

திணிவு மையமானது 0'-லிருந்து ம என்னும் நிலையை 
அடைந்திருப்பதால் இறங்கியுள்ள தூரம் - GN = G’C— NC 

= (ec —ccos@) = c(1 —cosé@) 

y? ॥ 

செய்யப்பட்ட வேலை - ஈஐ. 0' /8- 1122 (1 -- 008 ர) 

ஃ ஆற்றல் சமன்பாடு வருமாறு : 

4m (a? + c* + 2ac cos 6) 0? ++ 4 mk* @? 

== mgc (1 — cos @) 

ன் மிகத் தாழ்ந்த நிலையில் ர - - ஆகும். 

அந் நிலையில் ர - ம என்க,
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* 3m (a® + c? — 2ac) gs + 4 mk? 9? = mec (2) 

STO By 3m [a — c) + k*] w = 2mge 

உட __48¢_ 
(a—c)+ kh 

(3)-d@ig, R= mg— mc (sing § + cos 7. w) 

=mge+ mea? 

a 

__ 422 
(a—c)? + k* 

4 mg c* 
(a — cy} + k? 

னா E + _ 4e | ms 

(a — c)* + k° 

= [1+ ட்ட )% உருள்யின் 

= mg + me. 

= mg + 

  

    

(a—c)? +k 
எடை 

மாதிரி 216. 28 நீளமுள்ள ஓர் உராய்வுடைய சீரான 
கோல் ஒரு மேசையின்மீது அதன் ஓரத்திற்குச் செங்குத்தாக 

வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் புவியீர்ப்பு மையம் தொடக்கத்தில் 

ஓரத்திற்கு அப்பால் 6 தூரத்திலுள்ளது. உராய்வுக் குணகம் 

ட எனில், கோல் tan- (ஸு) கோணத்திற்கு திரும்பியதும் 
a? + gb* 

நழுவத் 9தொடங்குமென்று காட்டுக. 

தீர்வு. 0 என்பது 48 என்ற கோலின் ஈர்ப்பு மையம் $ 
அதாவது, நடுப்புள்ளி. 7, 40- 08 ஐ, 

A 
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0 என்பது மேசையின் ஓரத்துடன் கோலின் தொடுபுள்ளி: 

a OG = b. 

/ நேரத்தில் கோலானது 9 கோணத்திற்குத் திரும்பியுள்ள 
தாகக் கொள்க. 

6-ஆனது 0-ஐ மையமாகக் கொண்டு ம் ஆரையுள்ள ஒரு 
வட்டவில்லாகச் சுழலுமாகையால் கோலுக்குச் செங்குத்தாக 

அதன் முடுக்கம் 6 ர் ஆகும், 00-ஐ நோக்கி அதன் முடுக்கம் 

be 

0-வில் மேசையின் எதிரழுத்தம் £ கோலுக்குச் செங்குத் 
தாகச் செயல்படும் உராய்வு விசை 70 | திசையில் செயல்படும். 

கோலின் பொருண்மை 1 எனில் 6-ல் கோலின் எடை 

10-ஆனது நிலைக்குத்தாகக் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும். 

கோலின் வழியாகவும், கோலுக்குச் செங்குத்தாகவும் 

விசைப் பிரிப்புச் செய்து இயக்கச் சமன்பாடுகள் அமைக்கவும் 

mb 6? = F—mg sin 6 a (1) 

mb @ = mg cos@ ~ R a (2) 

0-ஐப் பற்றித் திருப்புத்திறன் காண்க. 
நரி ௨ 2.0005 ர 

ஆனால் ஈம்" - 0-ஐப்பற்றி கோலின் நி. தி. 

௪ 6 வழிச் செங்குத்துப்பற்றி நி.தி. 4 ர. 00” 

i mS 4 mb? 

H m (> +o | 

  

ம் த 
19 | 3 +o \9 = m gb cos 6 

உர் ஆல் பெருக்கித் தொகையீடு காண்க. 

2 

(> +o) 6? = 2gb sin ¢ + மாறிலி. 

தொடக்கத்தில் 9- 0,ர் 0 மாறிலி மறைந்துவிடும்.
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a a ல் ் 

ere 6? = 2gbsin 8 

க -, _ 6 gbsin# 
அல்லது; 87 5 ape 

‘ ” 8 gb cos 8 

மேலும், 6 = பதர 
இம் மதிப்புகளைச் சமன்பாடுகள் (1), (8) ஆகியவற்றில் பிரதி 
யிடுக. 

(1)-லிருந்து, 

6 eb sin 8 
mb. + 8b = F — mg sing 

‘ _ : 6 mg b* sin # 
அலலது, Fe mg sin ர + “a + 8h? 

6b க 
=me (1+ apap) sin 4 

a? + gb? a 

——_—2—| sin @ 
ட் ம் a ° 

Nt 

(2)-AG Hs 

3 gb cos 8 

mb sap = mgcosf— R 

2 3 mg BD 
yeas R = mg cos — ட என் 009 ர 

3 Bb? 
= mg (1 — aro age) cos 4 

a’ ர 
ஸ் —— |} COS 

me € + ae) 

F = pR savigéguGurg Cara syas Asr_agi. 

ஆகவே, கோல் நழுவத் தொடங்கும்போது, 

a+gb*\ ப ட ( a* Je ர் 
ஏ (<r) sin 6 = நா ou + Bb 08 

  

sin நமி 
அதாவது, (8௩ 9 a 1 மழதம
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: = tan? ரானா இ அல்லது, GF = tan (a ட ஜ்" 

பயன்முறைகள் ₹ 

1. @gMseeel (Torsion Pendulum) 

நீளமான கோலொன்று அதன் நடுப்புள்ளியில் கட்டப் 

பட்டுள்ள மெல்லிய கம்பியின் மூலம் கிடைத்தளத்திலிருக்குமாறு 

தொங்கவிடப்படுகிறது. சமநிலையிலிருந்து அது அசைத்து 
விடப்பட்டால் ஒரு கிடைத்தள வட்டமாகச் சுற்றக்கூடியதாக 

அது அமைந்திருக்கும். கோலின் நிலைமத் திருப்புத்திறனைத் 
தேவையான அளவில் மாற்றிக் கொள்ளத் துணை செய்யும் 

வகையில் அதன் நடுப்புள்ளியின் இருபுறமும் இரு எடைகள் 
இணைக்கப்படுவதுண்டு. 

சமநிலையில் கம்பியில் எவ்வித முறுக்கமுமின்றி கோலானது 
கிடைவசத்தில் ஓய்வாகயிருக்கும். ஆனால் சிறிது அசைத்து 
விடப்பட்டால் கோலானது அதன் நடுப்புள்ளியை ஆரையாக 
வும், கம்பியை அச்சாகவும் கொண்டு சுற்றத் தொடங்கும். 
கோல் இவ்வாறு சுற்றும் பொழுது கம்பியில் முறுக்கேறும். 
இதன் காரணமாக ஒரு சுழலிணை உருவாகிறது. இச் சுழலிணை 
யானது கோலை மீண்டும் ஓய்வு நிலைக்குக் கொண்டுவர முயலும். 
இத்தகைய ஓர் அமைப்புக்குப் பெயர் முறுக்கூசலி, 

கோலானது சமநிலையிலிருந்து ர கோணத்திற்குச் சுற்றும் 
பொழுது செயல்படுகின்ற சுழலிணையானது ) 8, 4, ஒரு மாறிலி, 
என்று பரிசோதனைகளின் மூலம் காணப்பட்டுள்ளது. % என்னும் 
மாறிலியானது கம்பியின் தன்மைக்கேற்ப மாறுபடும். 

முறுக்கேற்றப்பட்ட கம்பியின் முறுக்கங்கள் சுழலிணையின் 
காரணமாகத் தளரத் தொடங்குமாகையால் கோல் எதிர்த்திசை 
யில் சுற்றத் தொடங்கும். கம்பியிலுள்ள முறுக்கம் முழுவதும் 

தளர்ந்தபோது கோல் மீப்பெரு சுழல் வேகத்துடன் எதிர்த் 
திசையில் சுற்றிக்கொண்டிருக்குமாகையால் அதே வேகத்துடன் 
அதன் சுழல் வேகம் மறையும் வரை தொடர்ந்து சுற்றிக் கொண் 
டிருக்கும். இவ்வாறு கோல் சுற்றும்போது கம்பியானது எதிர்த் 
திசையில் முறுக்கேற்றப்பட்டு மற்றுமொரு சுழலிணை உருவாகும். 
கோலின் சுழல்வேகம் மறைந்ததும் இச் சுழலிணையின் விளை 
வாகக் கம்பியின் முறுக்கம் தளரத் தொடங்கும் ஆகையால் 
கோல் மீண்டும் முந்திய திசையில் சுற்றத் தொடங்கும். இவ் 
வாறு கோலானது வலஞ்சுழியாகவும் இடஞ்சுழியாகவும் மாறி 
மாறிச் சுற்றிக்கொண்டி ருக்கும்.
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ரரி இவ்வியக்கத்தின் சமன்பாடு 73 a ் ர ஆகும். 

இது ஒரு சாமானிய சீரிசை இயக்கமாகும், அதன் கால 

வட்டம் 2ர வ் பன 

எறியூசல் (8111844௦ Pendulum) 

  

உந்தவியல் தத்துவமானது எறியூசலி ——fa}-— 

யென்னும் அமைப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டுத் 
துப்பாக்கியிலிருந்து வெளிவரும் ரவையின் 
திசைவேகத்தை அளவிட உதவுகிறது. 

ஒரு கனமான உள்ளீடற்ற இரும்பு உருளை 
யின் திறப்பான ஒரு பக்கத்தின் வழியே 

உருளைக்குள் சரியாகச் சேரக்கூடிய மர உருளை 

யொன்று செருகப்பட்டு ஊசற்குண்டாகப் பயன் 

படுத்தப்படுகிறது. இவ்ஷூசற்குண்டு ஒரு கோலி 6 
னால் இணைக்கப்பட்டுத் தொங்கவிடப்படுகிறது, 5 
இவ் வூசலியானது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த 
விசை செயல்படும்போது மெதுவாகக் கூம்பூசலி 
போல் ஆடத்தொடங்கும். {a 0 ] 

      
படம் [71 

இவ்வஹசலியின் தொங்கு மையம், அலைவு மையம், புவியீர்ப்பு 
மையம் ஆகியவை முறையே 6,0,0 என்று கொள்க. அலைவு 
மையமானது ஊசற்குண்டிலிருக்குமாறு இவ் வூசலி அமைக்கப் 
பட்டிருக்கும். 00 - /, 00 - / என்க, 

உ பொருண்மையுள்ள ஒரு துப்பாக்கி ரவை? திசை வேகத் 
துடன் கிடைத்திசையில் ஊசற்குண்டை அலைவு மையத்தில் 

தாக்கி அதனுள்ளேயே பதிந்து விடுவதாகக் கொள்வோம். 

ஊசற்குண்டுக்கும், துப்பாக்கி ரவைக்கும் இடையேயுள்ள விசை 

கள் உள் விசைகளாகும். தாக்குதலின்போது செயல்படுகின்ற 

புறவிசைகள் ஈர்ப்பு விசையும், 0-யிலுள்ள அழுத்தமும் மட்டுமே 
யாகும். ஈர்ப்பு விசை ஒரு முடிவுறு விசையாதலின் அது எவ் 
விதக் கணத்தாக்கு விசையையும் அளிக்காது. 6-யைப்பற்றி 

யிலுள்ள அழுத்தத்திற்குத் திருப்புத்திறன் எதுவும் கிடையா 
தாகையால், சுழலுந்தத் தத்துவப்படி , 

சேயைப்பற்றி தாக்குதலுக்கு முன்னுள்ள சுழலுந்தம்
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_ ட யைப்பற்றி தாக்குதலுக்குப் பின் தொகுதியின் சுழலுந் 

தம். ட ஐப்பற்றி ஊசலியின் நிலமத் திருப்புத்திறன் I என்க, 

தாக்குதலின் காரணமாக ஊசலியானது ௨ எனும் சுழல் 

வேகத்துடன் கூம்பூசலி போன்று அசைவதாகக் கொள்வோம். 

தாக்குதலுக்கு முன் சுழலுந்தம் - 71. 0 - mil. 

தாக்குதலுக்குப் பின் சுழலுந்தம் = (I + m. AC*) w = lay 

ஏனெனில், /யுடன் ஓப்பிடுகையில் ஈ; மிகச் சிறியதாகையால் 

ஈட 40ஐப் புறக்கணித்து விடலாம். 

mil = To. w () 

தாக்குதலின்போது ஆற்றல் தத்துவத்தைப் பயன்படுத்த 
முடியாதாகையால், தாக்குதலை யடுத்து ஆற்றல் தத்துவத்தைப் 
பயன்படுத்துக. 

மீண்டும் ஈ மிகச் சிறியதாகையால்  -ன் இயக்க ஆற்றலைப் 
புறக்கணித்துவிடுக, ஆகவே, தாக்குதலுக்குப் பின் இயக்க 

ஆற்றல் $ 7௦” ஆகும். 

தாக்குதலின் காரணமாக, ஊசலியானது நிலைக்குத்துக் 
கோட்டிலிருந்து ரி கோணச் சாய்வில் திரும்பியிருக்குமாயின், 
அதன் புவியீர்ப்பு மையமானது யிலிருந்து 60008 ரி - hcos 8 
ஆழத்திலிருக்கும். 

. ஆகவே, புவியீர்ப்பு மையம் உயர்ந்துள்ள தூரம் 

=h—hcos @ = h (1 — 0089) 
-. emerdudend eww. Catv = Mgh(1 — cos 8), 

M sreriug) exrchulen Gum pede onto. 

-. ¢1a* = Mgh (1 — 0080). w. (2) 

(1).லிருந்து, 17. கட்ட = Mgh (1 — cos 8) 

ட 22 Mgh 1 —cos @) _ 
m? [4 

gang, v= N 21 Mgh (1 — cos #} 
ml 

_ வ் 9. 1182. உண்ட 
| 

m 

  

(8) 
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_ ஐ வ்ர்ப்தடன் ௫ 

ml 

  

—_— வையை வையை வைய, 
  

ஆனால் I= Mk* ஆகையால், vy = 2 N Mi. Mgh. sin 0 
ml 2 

= BABE of ah ME Wl gh” sin ம 
ml 

  

. @ 
_ Mgh T sin ~>- (4) 

aml 

(8)) (4) ஆகிய சூத்திரங்களுள் ஏதேனுமொன்றைப் 
பயன்படுத்தி துப்பாக்கி ரவையின் திசை வேகத்தைக் 
கணக்கிடலாம். 

மாதிரி 217. ஒர் எறியூசல் 80 ராத்தல் பொருண்மையும் 
அதன் தொங்கு அ௮ச்சைப் பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் 1000 

ராத்தல் அடி”£-ம் கொண்டதாயுள்ளது. அதன் அலைவு நேரம் 
5.5 வினாடிகள், 1 ராத்தல் பொருண்மையுள்ள ஒரு குண்டு 
அதன் அலைவு மையம் வழியே ஒரு கிடைக்கோட்டின் வழி 
யாகச் சுடப்பட்டதால் ஊசலியானது 18--க்குத் திரும்புகிறது. 

குண்டின் வேகத்தைக் காண்க. 

தீர்வு. இங்கு 2- 80,7 - 2:2,8-ழ,0 165 

ஆனால் 7 8, ஆதலின், 2-2 = 20 வாம . 
ர 6 

1 (2.2)? 484 1-2] 
தா ஜு... Gn சூ 

தர் 5 ர 
ஆனால் 7 - 98 |X aden, — = மய 

gh gk og
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‘ k? 
அல்லது, -- - l 

அல்லது hl = k? 

ட 
1 i 

நி. தி. - 382 - 1000 

நட 1000 1000 | 2. 
நீ... 80 2 

, a _ 25/2 

“T= Thera: 
(4) 

ட 49 a 

“2 * (ang 

ஆகவே, v= Meh T sin உல 
2 

aml 

_ Mg eh _ 6 
eS து 7° Tsin=> 

_ 80xg 25 ‘ T 
. 7x4 2.4 Trang X 2-2 x sin & 

250 x w® x 2.2 x in 8° 
(1.21)* 

  

- 1,624 அடி/வினாடி. 

விசைச் சக்கரம் (Fly wheel) 

ஒரு வட்டமான சக்கரமானது அதன். திணிவு மையம் 
வழியே செங்குத்தாகச் செல்லும் ஒரு நிலையான அச்சைப்பற்றிச் எழலுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சக்கரம் சுற்றும் அதன் அச்சும் சேர்ந்து சுற்றும். இத்தகைய ஓர் அமைப்புக்கு விசைச் சக்கரம் என்று பெயர். பொறியியலில விசைச் சக்கரத்தின் பயன் அளவிடற்கரியது. அச்சின் சுழற்சியைச் சீராக்குவதே விசைச் சக்கரத்தின் முக்கிய விளாவாகும். விசைச் சக்கர மின்றி இயக்கம் சீராகயில்லாமல் உதறல்களுடனிருக்கும்.
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மாதிரி 218. 100 ராத்தல் பொருண்மையும் 4 அடி 
விட்டமுமுள்ள ஒரு விசைச் சக்கரமானது 1 அடி விட்டமுள்ள 
et இலேசான அச்சாணியின் முனையுடன் பொருத்தப் 

பட்டுள்ளது. அச்சாணியில் கட்டப்பட்டு அதன்மீது சுற்றப் 
பட்டுள்ள ஒரு நீளமான கயிற்றின் மறுமுனையில் 20 ராத்தல் 
எடையொன்று தொங்குகிறது. அ௮ச்சாணியின் மீது கயிறு 
சுற்றிக் கொள்ளுமாறு விசைச் சக்கரமானது வினாடிக்கு £ 
சுற்றுகளென்ற வேகத்துடன் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும்போது 
விசை நிறுத்தப்பட்டு, சக்கரமானது தன்வேகத்துடன் சுற்று 

கிறது. அச்சாணியானது சணநேநேர ஓய்விற்கு வருமுன்னர் 
எத்தனை சுற்றுகள் சுற்றுமென்று காண்க. 

தீர்வுட சக்கரத்தின் ஆரை - 2 அடி. 

  

: ம் ச Ma? 100 x 2 
சக்கரத்தின் நி. தி. a ge 2 a 

200 ராத். அடி". 

அச்சாணி இலேசானதாகவிருப்பதால் அதற்கு நி. தி, 

கிடையாது. சக்கரம், அச்சாணி ஆகியவற்றின் தொடக்கச் 

சுழல்வேகம் - 2 சுற்று/வினாடி - 4£/வினாடி. 

அச்சாணியின் ஆரை - $ அடி. 

ஆகவே, தொங்கவிடப்பட்டுள்ள எடையின் வேகம் ௯ அச் 

சாணியின் தொடுகோட்டு வேகம் 

= oF 

=4r x4 

- 2௭ அடி/வினாடி. 

சக்கரம், அச்சாணி ஆகியவற்றின் தொடக்க இயக்க ஆற்றல் 

=}4}MRort+ hmv 

= 4x 200 x 16 wt +4 xX 20 x 4n’ 

= 1600 7? + 40 2° 

= 1640 x. 

ஓய்வுக்கு வருமுன்னர் 20 ராத்தல் எடை மேலே நகர்ந்த தூரம் 

% அடியெனில் அதனால் செய்யப்பட்ட வேலை - 209: அடி. 

ராத்தலிகள், 

ஆற்றல் தத்துவப்படி , 
1640 2°? = 20 gx
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1640 = 41 ௭" 
BOOS, *= Soyer = Te Wt 

ஓய்வுக்கு வருமுன்னர் அச்சாணி ஈ சுற்றுகள் சுற்றுவ 

தாகக் கொள்க. 

1 % அச்சாணியின் சுற்றளவு - % 

௨ 41 2 n xX 2a x $ = 15” wT 

ன் _41ஈ 41x 22 ட 
BROS, n= um "Wis? * 8.05 

பயிற்சி 21 
1. 22 நீளமுள்ள ஒரு சீரான கோல் அதன் ஒரு முனையைப் 

பற்றித் தாராளமாகத் திரும்பக்கூடியதாக அமைந்துள்ளது. 
அதன் முதல் தடவை திலைக்குத்தாகவிருக்கும்போது அதன் சுழல் 
வேகம் 92/24 என்று காட்டுக. 

2. ஒரு ராத்தல் பொருண்மையுள்ள திண்ம உருளை 
யொன்று அதன் கிடையான அச்சைப்பற்றிச் சுற்றக்கூடியதாக 
அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்மீது சுற்றப்பட்டுள்ள ஒரு கயிற் 
றின் முனைகளில் 8 ராத்தல், 5 ராத்தல் பொருண்மைகள் கட்டப் 
பட்டுள்ளன. அது வழுக்காமல் நகருமெனில் . ௮ப் பொருண்மை 
களின் பொதுவான முடுக்கம் 42/17 என்று காட்டுக. 

8. ஒரு விசைச் சக்கரமானது (89% ு16₹8]) சீரான வட்டத் 
தகடு போன்று உள்ளது. அதன் ஆரை £ அடி $; எடை 800 
ராத்தல். அதன் சுழல்வேகத்தை வினாடிக்கு 10 சுற்றுகள் 
என்பதிலிருந்து 20 சுற்றுகளாக மாற்றுவதற்கு அவ் விசைச் 
சக்கரத்தின்மீது செய்யப்படவேண்டிய வேலை 4500 _” அடி 
ராத்தல்கள் என்று காட்டுக, 

4. ஒரு விசைச் சக்கரத்தின் அச்சின்மீது சுற்றப்பட்டுள்ள 
10 அடி நீளமான கயிறு, அது முழுவதும் அச்சிலிருந்து கழற்றப் படும்வரை 50 ராத்தல் எடை க்கு* சமமான விசையினால் 
இழுக்கப்படுகிறது. சக்கரமானது தி டத்திற்கு 100 சுற்றுகள் 

வீதம் சுற்றினால் அதன் நிலைமத் திருப்புத்திறன் 504. அடி ராத் 
தல் அலகுகள் என்று காட்டுக,
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5. 2 அடி விட்டமும் 2 அங்குலப் பருமனும் கொண்ட 

சீரான இரும்பு வட்டத்தகடு ஒன்று அதன் அச்சைப்பற்றி 
நிமிடத்திற்கு 150 முறை சுற்றுகிறது. இரும்பின் அடர்த்தி 
யானது ஒரு கன அடிக்கு 478 ராத்தல்களெனில், தகட்டின் 
இயக்க ஆற்றல் 497 ஈ3 அடி 1] ராத்தல்கள் என்று காட்டுக. 

6. 50 செ.மீ. ஆரையும் 100 கிராம் பொருண்மையும் 
கொண்ட ஒரு சீரன வட்டத்தகடு அதன் மையவழி seme 

பற்றி நிமிடத்திற்கு 90 முறை சுற்றுகிறது. அதன் இயக்க 
ஆற்றல் 9£*/160 ஜெளல்களெனக் காட்டுக. 

7. 40 செ.மீ, ஆரையும் 20 கி.கி, பொருண்மையுமுள்ள 

ஒரு வட்டவடிவ விசைச் சக்கரத்தின் சுழல்வேகத்தை 

வினாடிக்கு 10 சுற்றுகளிலிருந்து 20 சுற்றுகளாக மாற்றுவதற்கு 

அதன்மீது செய்யப்பட வேண்டிய வேலை 960 x? ஜெளல்கள் 

என்று காட்டுக. 

8. 8 அடி விட்டமுள்ள ஒரு கப்பியின்மீது பல சுற்றுகள் 

சுற்றப்பட்ட ஒரு கயிற்றின் நுனியில் 10 ராத்தல் பொருண்மை 

யுள்ள ஒரு பொருள் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. கப்பியானது ஒரு 

கிடையச்சின்மீது சுழலக்கூடியதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஓய்விலிருந்து புறப்பட்ட அப்பொருண்மையானது 5 வினாடிகளில் 

16 அடி இறங்குகிறதெனில், கப்பியின் அச்சில் எவ்வித 

உராய்வுமில்லையென்று கொண்டு கப்பியின் நிலைமத் திருப்புத் 

திறன் 540 ராத். (அடி) அலகுகள் என்று காட்டுக. 

9. ரீ பொருண்மையும் ச ஆரையுமுள்ள ஒரு சீரான வட்ட 

உருளையானது ஒரு கிடையச்சின்மீது தாராளமாகச் சுழலக் 

கூடியதாயுள்ளது. ஒரு வழவழப்பான கயிறு அதில் கட்டப்பட்டு 

அதன்மீது சுற்றப்பட்டுள்ளது. கயிற்றின் நுனியில் ர பொருண் 

மையுள்ள பொருளொன்று கட்டப்பட்டுள்ளது. பொருண்மை 

m ஆனது 4 நிலைக்குத்துத் தூரத்திற்கு இறங்கியபோது 

உருகயின் சுழல் வேகம் = | em என்று காட்டுக. 

(மதுரை, பி.எஸ்ஸி.) 1972, ஏப்.) 

10. ச, ம் பக்கங்களுடைய ஒரு செவ்வகத் தகட்டின் ஓர் 

ஓரம் கிடைநிலையில் பொருத்தப்பட்டு, தகடானது அவ் 

வோரத்தைப்பற்றிச் சுழலக்கூடியதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

தொடக்கத்தில் தகட்டின் தளம் கிடையாகவிருக்குமாறு வைக்கப் 

பட்டு விடப்படுகிறது. தகடு நிலைக்குத்தாகவிருக்கும்போ து 

அதன் சுழல்வேகம் 92/5 என்று காட்டுக.
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11. ச ஆரையுள்ள ஒரு கோளம் ஒரு கிடைத் தொடு 

கோட்டைப் பற்றி ஊசலாடுகிறது. தனிச்சம ஊசலியின் நீளம் 

4 என்று காட்டுக. 

12. ச ஆரையும், 60” மையக் கோணமும் கொண்ட ஒரு 
வட்டவில் போன்ற கம்பியின் நடுப்புள்ளியைத் தொங்கு மைய 

மாகக் கொண்ட கூட்டுசலிக்குச் சமமான தனிச்சம ஊசலியின் 

நீளம் 27 என்று காட்டுக. 
(சென்னை , பி.எஸ்ஸி. , 70, ஏப்.) 

18. ஒரு சீரான கோல் அதன் ஒரு முனையிலுள்ள கிடைத் 
தள அச்சின்மீது ஊசலாடுகிறது. அது ஒரு வினாடி யூசலியாக 

ஆடவேண்டுமெனில் அதன் நீளம் = அடி  இருக்கவேண்டு 
மென்று காட்டுக. 

14. ஓர் உள்ளீடற்ற வட்ட உருளயானது கிடைமட்டத்தி 
லுள்ள ஒரு பிறப்பிக்கும் கோட்டைப் பற்றிச் சுழல்கிறது. தனிச் 
சம ஊசலியின் நீளம் உருளையின் விட்டத்திற்குச் சமமென்று 
காட்டுக. 

19. ஒரு நீள்வட்டத் தகட்டின் அரையச்சுகள் 5 அங்., 
8 அங். ஆகும். அதன் ஒரு குவியத்தின் வழியே செல்லும் 
ஒரு கிடையச்சிலிருந்து அது தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு சிறு 

் — 7 ச a அலைவின் காலவட்டம் ie Js வினாடி என்று காட்டுக, 

16. 8 ஆரையுள்ள ஒரு திண்ம அரைக் கோளமானது 
அதன் சமதள முகத்தின் ஒரு விட்டம் பற்றி ஓர் ஊசலியாக 
ஆடக்கூடியதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் தனிச்சம 
ஊசலியின் நீளம் 16ஈ/19 என்று காட்டுக. 

17, ஒரு சீரான கனசதுரம் கிடைத்தளமான அதன் ஓர் 
ஓரத்தைப்பற்றித் திரும்பக் கூடியதாயுள்ளது. அது ஒரு வினாடியில் ஒரு முழுச் சுற்றுச் சுற்றவேண்டுமாயின் அதன் 

அம ~6 Jo ன் ஓரத்தின் நீளம் -* * அடியிருக்க வேண்டுமென்று காட்டுக,   

ர் 

18 ஓர் அடி நீளப் பக்கமுடைய ஓர் ம் ஓர் ஒழுங்கு அறுகோண வடிவிலுள்ள ஒரு சீரான தகடு அதன் ஒரு முனைவழியே அதன்



நிலயான அச்சைப்பற்றிய இயக்கம் 689 

களத்திற்குச் செங்குத்தாகக் கிடையாகச் செல்லும் ஓர் 
அச்சைப்பற்றி ஊசலாடுகிறது. அது ஒரு நிமிடத்தில் செய்யும் 

அலைவுகள் 92" 6 என்று காட்டு, 
ர் 

19. 4 உயரமும் 90” உச்சிக் கோணமுமுடைய ஒரு நேர் 
வட்டத் திண்மக்கூம்பு அதன் உச்சி வழியே செல்லும் ஒரு 
கிடையச்சைப்பற்றி ஊசலாடுகிறது. தனிச் சம ஊசலியின் 
நீளம் $ என்று காட்டுக. 

20. 24 நீளமும் 1 பொருண்மையுள்ள 42 என்னும் ஒரு 
சீரான கோலின் முனை 48-யில் 1 என்னும் பொருண்மை 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொகுதியானது 4 வழியே செல்லும் 
ஒரு கிடை அச்சைப்பற்றி ஊசலாடுகிறது, ஒரு சிறு அலைவின் 

நேரம் 4ஈ nell a 4 88) என்று காட்டுக, 
3¢M + 2m) g 

(சென்னை பி.எஸ்ஸி, 1968 ஏப்.) 

21. ஒரு சீரான வட்டத்தகடு அதன் தளத்திலுள்ள ஒரு 

கிடையச்சைப்பற்றி ஊசலாடுகிறது. அலைவுநேரம் மீச்சிறிதா 
யிருப்பின் மையத்திலிருந்து இவ்வச்சின் தூரம் அதன் ஆரையில் 
பாதியாகுமென்று காட்டுக. 

22. 7 அடி உயரம், 6 அடி. அகலம், 160 ராத்தல் எடையு 
முள்ள ஒரு மரக்கதவும் நிலைக்குத்துக் கோட்டிலமைக்கப் 

பட்டுள்ள பிணையல்களைப் பற்றித் திரும்பக் கூடியதாயுள்ள து. 

பிணையல் கோட்டிலிருந்து 8 அடி தூரத்தில் கதவுக்குச் செங்குத் 

தாக 8 ராத்தல் எடைக்குச் சமமான விசையொன்று செயல் 
படுத்தப்படுகிறது. கதவு 90--க்குத் திரும்பியபோது அதன் 

4/7 7  /வினாடி யென்று காட்டுக. சுழல் வேகம் 
  

29, 5செ.மீ, ஆரையும் 1 கிலோ கிராம் எடையுமுள்் ள ஒரு 

வட்டத்தகடு ஒரு தொடு கோட்டைப்பற்றி வினாடிக்கு 6 சுற்றுக் 

கள் வீதம் சுற்றுகிறது. அதை ஒரு நிமிடத்தில் ஓய்வுக்குக் 
கொண்டுவரக்கூடிய உராய்வுச் சுழலிணை 622 ॥ செ.மீ. டைன் 

கள் என்று காட்டுக. 

24, 8 அடி ஆரையுள்ள ஒரு சீரான வட்டத்தகட்டிலிருந்து 
அதே மையத்தைக் கொண்ட 1 அடி ஆரையுள்ள ஒரு வட்டம் 

44
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வெட்டியெடுக்கப்படுகிறது. எஞ்சிய பகுதியானது முற்றிலும் 
உராய்வுடைய ஓர் ஆணியில் உள்வட்ட ஓரம் தொடுகையி 

லிருக்குமாறு தொங்கவிடப்பட்டு ஒரு நிலைத்தளத்தில் ஊசலாட 

விடப்படுகிறது. ஒரு சிறு அலைவு நேரம் 2ஈ /6 வினாடி 

யென்று காட்டுக, 

25. 4 உயரமும் ர அரையுச்சிக் கோணமு முடைய ஒரு 
திண்மக் கூம்பு அதன் அடிப்பக்கத்தின் ஒரு விட்டத்தைப்பற்றி 

ஊசலாடுகிறது. தனிச்சம ஊசலியின் நீளம் 14 (2 -- 8488) 
என்று காட்டுக, 

26. ஒரு வட்டத்தகடு அதன் விளம்பிலுள்ள ஒரு புள்ளி 
வழியே தகட்டிற்குச் செங்குத்தாகச் செல்லும் ஒரு கிடை 
யச்சைப்பற்றித் திரும்பக்கூடியதாகவிருக்கின்றது. அப்புள்ளி 
வழி விட்டம் அப்புள்ளிக்கு நேர் மேலே நிலைக்குத்தாகவிருக்கும் 

போது தகடு இயங்கத் தொடங்கிறது. இந்த விட்டம் 9 
கோணத்திற்குத் திரும்பியதும் அப்புள்ளியிலுள்ள அழுத்தத்தின் 
இவ்விட்டம் வழிப்பிரிவு, இவ்விட்டத்திற்குச் செங்குத்து வழிப் 
பிரிவு ஆகியவை முறையே 1 ]77:(7 ௦௦ ர 4) 1 772 ரி என்று 
காட்டுக. (17* என்பது தகட்டின் எடை) 

27. மே நீளமும் /7/எடையுமுள்ள ஒரு சீரான கோல் 
அதன் ஒரு முனையைப்பற்றித் திரும்பக் கூடியதாயுள்ளது. அது 

அத் திரும்பு முனைக்கு மேலே நிலைக்குத்து நிலையிலிருந்து 
திரும்பத் தொடங்குகிறது. அது ர கோணத்திற்குத் திரும்பிய 

தும் திரும்பு முனையில் அழுத்தத்தின் கிடைப்பிரிவு, நிலைக் 
குத்துப் பிரிவு ஆகியவை முறையே 3 [77810 ரீ (2-- 9௦௦8 9), 
7771-9008 0)3 என்று காட்டுக, 

28. ம கோணமுடைய ஒரு நேர் வட்டக்கூம்பு அதன் 
அடிப்பக்க மையம் வழியே அச்சுக்குச் செங்குத்தான ஓர் 
அச்சைப்பற்றிச் சுழலக்கூடியதாயுள்ளது. கூம்பின் அச்சு 
கிடையாக விருக்கும்போது அது சுற்றத் தொடங்கினால், அச்சு 
நிலைக்குத்தாக விருக்கும்போது சுழலச்சின் மீதுள்ள அழுத்த 
மும், கூம்பின் எடையும் 1 1௦௦8 4 ; 1 — icos? « என்ற 

; விகிதத்திலிருக்குமென்று காட்டுக, 

29. 2a நீளமுள்ள 42 என்னும் ஒரு சீரான கோல் அதன் 
முனை கீயைச் சுற்றித் திரும்பக்கூடிய நிலையில் சமதிலையி 

ஓள்ளது. 4-யிலிருந்து 4 (் ca. 3 

  

தூரத்தில் 7 எனும் கணத்
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தாக்கு விசை செயல்படுத்தப்பட்டால் ,4-யில் கணத் தாக்க 
1 

ளவை aie இருக்குமென்று காட்டுக. 

80. ர பொருண்மையும் 28/நீளமுமுள்ள ஒரு நேரான 
கோல் அதன் ஒரு முனையைப்பற்றி ஒரு கூட்டுசலிபோல் 
ஊசலாடக்கூடியதாயுள்ளது. அது கிடைமட்ட நிலையிலிருந்து 
ஊசலாடத் தொடங்குகிறது. அது நிலைக்குத்து நிலையை 

அடைந்ததும் அதன் நடுப்புள்ளியில் கொடுக்கப்படுகின்ற அடி 
அக் கோலைப் பின்முகமாக முன்னைப்போல் பாதிச் சுழல் 

மீவகத்தடன் நகர வைக்கிறது. அடியின் கணத்தாக்களவை 

8 / 60/ என்று காட்டுக. 

51, ர. நீளமும் ஈர்ரீ பொருண்மையுமுள்ள ஒரு கோல் ஒரு 

மேசையின் மேல் அதன் ஒரு மூனை நிலையாக வைக்கப்பட்ட 

நிலையில் ஓய்விலிருக்கின்றது. /ச பொருண்மையுள்ள துக 
ளொன்று அதனுடன் தொடுகையிலுள்ளது. அதன் மறுமுனை 

யில் கிடைவசமாக ஓர் அடி கொடுக்கப்படுகிறது. அது மீப் 

பெரு வேகத்துடன் திரும்பத் தொடங்க வேண்டுமாயின் அத் 

துகளானது நிலையான முனையிலிருந்து 28. ifn தூரத்தில் 

வைக்கப்பட வேண்டுமென்றும், அப்போது கோலும் துகளும் 

பெறுகின்ற இயக்க ஆற்றல்கள் சமமாகயிருக்கு மென்றும் 

காட்டுக, 

32. ஓர் இரயில் ரீ முடுக்கத்துடன் நகரத் தொடங்கும் 
போது அதன் பெட்டிகளுக்குள் ஒன்றின் கதவு இரயிலின் நீளத் 

திற்குச் செங்குத்தாகத் திறந்த நிலையிலுள்ளது. கதவு 2ர அகல 

முடையதா கவும், இரயில்பெட்டியுடன் வழவழப்பான பிணையல் 

களினால் இணைக்கப்பட்டதா கவுமிருப்பின் , அது ரி கோணத் 

திற்குத் திரும்பியதும் அதன் சுழல் வேகம் வ் ‘ee sin 8 

என்று காட்டுக, 

98. 4 அடி நீளமும் 6 ராத்தல் எடையுமுள்ள ஒரு மெல்லிய 

சீரான கோல் அதன் ஒரு முனை வழி அச்சின் மீது சுழலக்கூடிய 
தாய் நிலைக்குத்து நிலையில் தொங்குகிறது. அது ஒரு முழுச் 

சுற்று சுற்றுமாறு அலைவு மையத்தின் மீது கிடைவசமாகத் 
தாக்கப்படுகிறது. தாக்குதலின் கணத் தாக்களவை 49 J 2 
ராத்தல் அடி வினாடி என்று காட்டுக;
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84. 4 பொருண்மையும் 28 நீளமுமுள்ள 48 என்னும் ஒரு 

சீரான கோல் ஒரு வழவழப்பான கிடைத்தள மேசையின் மீது 
நிலையாக வைக்கப்பட்டுள்ள அதன் முனை 4-யைப்பற்றிச் 
சுழலக்கூடியதாய் ஓய்விலுள்ளது. மேசையின் மமேல் திசை 
வேகத்துடன் நகர்த்து கொண்டிருக்கும் 1 பொருண்மையுள்ள 
மீளியல்புடைய துகளொன்று கோலின் மீது 4-பிலிருந்து 

தோரத்தில் செங்குத்தாக மோதுகிறது. மோதலுக்குப் பின் 
கோலின் சுழல்வேகம் 81/02 (4/2 -- 8 ஈவ25) என்று காட்டுக. 

95. ச பொருண்மையும் 28 நீளமுமுள்ள 04 என்னும் ஒரு 
சீரான கோல் ஒரு வழவழப்பான கிடைத்தள மேசையின்மீது 
அதன் முனை 0-வில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு வழவழப்பான 
பிணையலைச் சுற்றிச் சுழலக்கூடியதாக ஓய்வு நிலையிலுள்ளது . 
0-விலிருந்து ம் தூரத்தில் ஈ பொருண்மையுள்ள ஒரு மீளியல் 
பற்ற துகள் ஒன்று கோலுடன் தொடுகையிலுள்ள து. 
0-விலிருந்து % தூரத்தில் கோலின்மீது கோலுக்குச் செங்குத் 
தாக 7 கணத்தாக்களவையுள்ள ஓர் அடி கிடைத்திசையில் 
கொடுக்கப்பப்படுகிறது. மோதலுக்குப்பின் கோலின் சுழல் 

வேகம் Way என்று காட்டுக, 

86. 9 அடி நீளமும் 5 ராத்தல் பொருண்மையுமுள்ள 
சீரான கோலொன்று நிலையாக வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு 
முணயைப்பற்றிச் சுழலக்கூடியதாய் நிலைக்குத்தாகத் தொங்கு 
கிறது. அதன் கீழ்முனையின் மீது 20 அலகுக்குச் சமமான 
கணத்தாக்களவையுடைய ஓர் அடி கொடுக்கப்படுகிறது, 
அதன் தொடக்கச் சுழல்வேகம் வினாடிக்கு 4 ஆரையன் களொன்றும், அடிபட்ட பின்னர் 605 கோணத்திற்குத் திரும்பி 
யதும் அது முதல் தடவையாக ஓய்வு நிலைக்கு வருமென்றும் 
காட்டுக. 

37. ஒரு நீளமான மெல்லிய கயிற்றின் மூலம் தொங்க விடப்பட்டுள்ள 2 கிலோகிராம் எடையுள்ள ஒரு மரக்கட்டையி னுள் 10 கிராம் பொருண்மையுள்ள குண்டு ஓன்று சுடப்படுகிறது. 
தாக்குதலுக்குப் பின் கட்டையின் புவி யீர்ப்பு மையம் 6 அங்குல நிலைக்குத்து உயரத்திற்கு உயருகிறது. குண்டின் வேகம் 
804 ] 2 அடி/வினாடி என்று காட்டுக,



13. அலருகளும் பரிமாணங்களும் 
(Units and Dimensions) 

நீளம் (length), Qurgetrenin (mass), Cur (time) ஆகிய 
வற்றின் அலகுகள் *அடிப்படை அலகுகள்? என்றழைக்கப்படு 

கின்றன. திசைவேகம், முடுக்கம், உந்தம் போன்ற வேறு 

எந்த இயக்கவியல் கணியமும் இம்மூன்று அலகுகளின் வாயி 

லாகக் குறிப்பிடப்படக் கூடுமாதலின் அவை யாவும் இம்மூன்று 

அலகுகளின் வழிவந்த *வழியலகுகள்? (derived units) 

என்றழைக்கப்படுகின்றன. இம் மூன்று அலகுகளையும் முறையே 

L,M,T என்னும் ஆங்கில எழுத்துகளால் குறிப்பிடுவோம். 

ஆகவே திசைவேகம், முடுக்கம், விசை ஆகியவற்றின் அலகு 

களைப் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம். 

[திசைவேக அலகு] - [1 அடி/வினாடி] - [2/7] - [27-] 

[மூடுக்க அலகு] - [1 அடி/(வினாடி)”] - [2/7] - [277] 

[விசையலகு] - [ஓர் அலகு பொருண்மை % ஓர் அலகு 
முடுக்கம்] - [4427-1] 

[பரப்பு] - [நீளம் % நீளம்] ஆகையால், [பரப்பு] - 

[Lx L] = [L*] 

ஆகவே, பரப்பு என்பது இரு பரிமாணமுடையதெனக் கூறப்படு 

கிறது. 

[sor அளவு] - [நீளம் 1 அகலம் % உயரம்] ௯ 

[Lx Lx L] = [L*] 

ஆகவே, கன அளவு என்பது முப்பரிமாணமுடையதென்று 

கூறப்படுகிறது. 

அதாவது [2£], [774] என்பன முறையே பரப்பு, கன 
அளவு ஆகியவற்றின் பரிமாணங்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. 
இதுபோல், [27-1] என்பது திசைவேகத்தின் பரிமாணம் 
என்றும், [7.7] என்பது முடுக்கத்தின் பரிமாணம் என்றும்) 

[221.7] என்பது விசையின் பரிமாணம் என்றும் குறிப்பிடப் 
படுகின்றன. 

49
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பெளதிகக் கணியங்களை முன்கண்டவாறு குறிப்பிடுவதற்குப் 
பரிமாணக் குறியீட்டுமுறை என்று பெயர். 

சில முக்கியப் பெளதிகக் கணியங்களின் பரிமாணப் பட்டியல் 
கீழே தரப்பட்டுள்ளது. 

[திசைவேகம்] 

[முடுக்கம்] 
[விசை] 

(விசையின் திருப்புத்திறன் ] 
[நேர்கோட்டு உந்தம்] 

[சுழலுந்தம் ] 

[வேல் ] - [ஆற்றல்] 
[சுழல்வேகம்] 

[திலைமத் திருப்புத்திறன்] 

HOG wr Hd (Change of units) 

= [LT-] 

= [LT~*] 

= [MLT-?] 
= [ML’*T-] 
= [MLT-] 
= [ML*T] 

[ML‘T-"] 

ன நரச 
[42/2] 

( 
ர்] 

இயந்திரவியலில் சாதாரணமாகப் பயன்படுகின்ற நீளம், 
பொருண்மை, நேரம் ஆகியவை அடங்கிய சில அலகுகளுக் 
கிடையேயுள்ள தொடர்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. 

(i) Barb 

1 அங்குலம் 

1 அடி - 18 அங், 
1 கெஜம் - 9 அடி 
1 பர்லாங்கு - 220 de. S

W
 

1 மைல் - 1760 கெ. 
- 5290 அடி 

1 மில்லிமீட்டர் (மி.மீ) 
1 சென்டிமீட்டர் 
1 மீட்டர் 

1 ஹெக்டாமீட்டர் 

4 கிலோமீட்டர் 

ந 
ம 

ர 
ம
ம
்
ட
்
॥
 

29.4 மில்லி மீட்டர்கள் - 8,594 
செ.மீ, 

90.48 செ.மீ. 

0,9144 மீட்டர் 

0.201168 கிலோ மீட்டர்கள் 
(கி. மீ.) 

1.6098 கிலோ மீட்டர் (கி.மீ) 

0.08987 அங்குலம் 

0.9898₹ அங்குலம் 
8.28094 அடி 

99.87 அங்குலம் 

109961 கெஜம் 
0.497 பர்லாங்கு 

0.6214 மைல் 

4,9712 பர்லாங்கு



அலகுகளும் பரிமாணங்களும் 

1 கடல் மைல் (நாட்) 

1 லீக் (1,682100) 

1 டிகிரி (19) 

(ii) பரப்பளவு 

1 சதுர அடி 
1 சதுர கெஜம் 
1 ஏக்கர் 

1 சதுர மைல் 

1 ot (Are) 
1 ஹெக்டேர் 

பொருண்மை (iii) 

1 ராத்தல் 

1 குவார்ட்டர் 

1 அந்தர் 

1 டன் 

1 கிராம் 

1 கிலோகிராம் 

1 குவின்டால் 

1 மெட்ரிக்டன் 

(11) கன அளவு 

1 லிட்டர் 

1 eraor (Gallon) 

| 
॥
॥
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60755 அடி 
8 கடல் மைல்கள் (நாட்டுகள்) 

20 லீக்குகள் 

144 சதுர அங்குலம் 

9 சதுர அடி 
4640 ௪துர கெஜம் 

640 எக்கர் 

100 சதுர மீட்டர் 

100 ஏர் 

2.471 géar 

71,968 சதுரகெஜம் 

16 அவுன்சு -498,6 கிராம் 
28 ராத்தல் 

4 குவார்ட்டர் 
௬90.80289 கி.கி. 

112 ராத்தல் 

20 அந்தர் 
- 1,01605 மெட்ரிக் டன் 

2240 ராத்தல் 

1000 மில்லிகிராம் 
-0.095974 அவுன்சு 

1000 கிராம் 
-2.20402 ராத்தல்கள் 

100 கிலோகிராம் 

10 குவின்டால்-0:9842 டன் 

1000 கிலோகிராம் ் 

1000 மில்லி லிட்டர் 

ு௩1000:028 கன செ.மீ, 

4:54496 லிட்டர்



விடைகள் 

பயிற்சி 1 

(1) 40மீட், (2) ௩9 மீட். /வி , முதல் திசைவேகத்துடன் 
1205-ல். (8) 2 மீட்./வி,, தெற்குக்கு மேற்காக 80உல், 
(5) 120, (6) வுடன் 150௦ $ 7:88: (2) 117 
அடி/வி. (8) சாலையுடன் tan- 5. கோணத்தில். (9) 6மை./ மணி. (10) 200 அடி, (11) 15 @u., 72 நிமி. (12) 8நிமி., 4 நிமி, (18) 7 29 கி.மி./மணி., ஆற்றுடன் 
180! 5 திசையில்) 50 N29 84. (12) நிலக்குத்துடன் 

ரேட்! 17. (18) நிலைக்குத்துடன் (ஷ-1 era (19) நிலக் 
குத்துடன் 90௦ ; மறுபக்கம் நிலைக்குத்துடன் 805, (21) வட கிழக்கிலிருந்து 5/2” கி.மீ./மணி. (22) கிழக்கு நோக்கி 
மனிதன் வேகத்தைப்போல்   5 மடங்கு வேகம். (28) வடக் 
குடன் கிழக்கில் ௦௦1 (2 — N8)3 காற்றின் வேகம் அவருடைய வேகத்தைப்போல் (9-1) மடங்கு, (25) மேற் குடன் தெற்கில் (2-1 (2); த கி.மீ./[மணி. (27) கிழக்குக்குத் தெற்காக (9-3 (4) சாய்வில் கி, மீ./மணி, (28) மதியத் திற்குப் பின் 84 நிமி, (29) 14.4 நிமி, (90) ஒவ்வொருவரும் . 16 Vaz 20 மீட். (91) 96 நிமி, 28 /௪2,ம. (32) 82 கி.மி. 
(988) மேற்குக்கு வடக்கே tan“ (3) திசையில் 2 ர கடல் மைல்கள் 5 மேற்குக்குத் தெற்கே (0ஊய-௫ திசையில், 
(94) வண்டியுடன் (ஊட (2) சாய்வில் 19 29 கி.மீ.[மணி. 

பயிற்சி 2 
(1) 86 அடி/வி, ) 16 அடி/வி”, (2) 4494 அடி. (8) 2h வினாடி, (21) 900 அடி? 71 வினாடி, (22) 221 38 அடி. (88) 80 அடி/வி. (24) 41௮, (25) $ வி, 152 அடி மேலே.
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(26) (1) 800 அடி (1) 1800 அடி (11) 900 அடி, (85) 81) 

9 அடி. (86) 69% அடி; 82 வினாடி, (98) நிலைக்குத்துடன் 
4895, (40) கர்ணத்தில் கீழிலிருந்து மேல்நோக்கி முக்கோணத் 
தின் அடிப்பக்கத்திற்குச் சமமான தூரத்தில். 

பயிற்சி 3 

(1) 1$ ராத், எடை. (82) 88.8 ராத், எடை, (8) 2000 
அடி. (4) 110ராத். எடை. (6) 240 கி.எடை,. (6) 80 கி. 
எடை, (7) $2செ.மீ./வி, (8) 4 வினாடி, (9)6 3 ராத். 

80 ராத்தலி. (10) $மீட். (11) 9:16. (12) 160,000 
டைன்கள். (14) 64மீட், (15) 88மீட், (16) 8$ டன் எடை, 
(17) 1.8 mud. (18) 1614டன் எடை, (19) 605 அடி. 

(20) 9.1 டன் எடை, 

பயிற்சி 4 

(1) 8 அடி/வி*, $ 180 ராத்தலிகள் ; 240 ராத்தலிகள். 
(2 71 ராத். ; 41 ராத். (9) 8அடி/வி£) 7$ராத், எடை 5; 88 

அடி/வி.$ 192 அடி. (4) 3 செ.மீ. (5) 88 அடி/வினாடி 5 
1 வினாடி; 48 oo. (6) 16 அடி. (7) FA. (8) 8 af, 

(9) 1 «9: (10) an. (11) 12 விறாடிழ 9)% 981 செ.மீ. 

(12) 5h op /al®. 5 8$ ராத், எடை 31 ராத், எடை. 
19 4m,m,—M(m +,) ,, 2 M(m,-—m,) 2 

Ge) 4m, m2 - M (mM, -b m,) ° 2 4mm, + Mim, + m,) 

(14) ச் Oe. uf. Jad? 5 Wes 927 Oe.8./a%, (15) 1:2, 

(17) 11 வி. (19) 17ராத். (20) 96 அடி. (81) $. (22) 

அடி/வி$ 22 ராத். எடை, (289) $ வி. (24) 4 89௪.மீ. 

(25) $ அடி/வி”. $ 5$ அடி. (28) 40 அடி; 15 ராத். எடை. 
(28) 49 தளத்தில் கீழ்முகமாக 1.66 அடி/வி”. முடக்க குடன். 

(2) 88%, ௭ எர வடி 
a வ அட சன்னல் ம் வட ட * (29) 8( 8 — 1) aq /ai®. (80) mg En, 84 

m, m, (sin ty + வ கட ப வ gin td ஏ 
~~ my, + m, ட ny டட my ஸி = ப “in ௨ எனி 

(“டர் Xo) | 
2 

பயிற்சி 5 

(1) 4582 ஜெளல்கள்.. (2) 22,440 Cara dak. Sk 
வாட். (4) 1]1கி.கி/டன், (6) 23 கிலி, ப. ஸி டட
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வாட். (7) 80u.8. (8) 128. (9) 150. (10) 806.4, 

219 a al? பன (11) [555 அடி/வி. (12) 75 enw. /menfl. (13) 580 அடி /வி“, 

(14) 90:8ப.தி. (15) 8, (16) 17. (17) 16.9. (19) 9:4 
ப.தி. (19) 140 ப.தி. (20) 58% 10 லிட்டர். 

(21) ர அமி கனி] ( ட பகி). (23) 240; 
, x 

  

x 

h ‘ 19 
(22) = 2h. (27) 20 அடி-ராத்./வினாடி. (28) (53 

(29) 8750 அடி-ராத், (80) ர பதி. (94) 180 டன், 

பயிற்சி 8 

(1) 8/0 அடி/வி. (2) 12 9 அடி/வி. (8) 80 அடி/வி. 
(4) 40 76 அடி/வி.; 45, (6) 4 மீட், (6) 8வி.; 86 அடி. 
(8) 8/82560 (9) 92 அடி; 13 வினாடி. (11) 40/6 
அடி/வி,ழ 45”, (14) 528/8 அடி, (15) (144 48 f 84) 
அடி. (28) 80 அடி. 

பயிற்சி 11 

(1) 256 ராத்தல் - வினாடி$ 50 ராத். எடை, (5) 110 
ராத்தல் - வினாடி, (8) 990 ராத், எடை (4) 200 V8 
ராத்.எடை. (9) 7547 கி.எடை. (6) 8.75 ராத். (7) 11 அலகு 
கள் ; 550 ராத்தலிகள், (8) 80 அலகுகள். (9) 5 ராத், எடை, 
(19) $ அடி/வினாடி. (11) டன். (12) 1:6 டன். (18) $$ டன் 
எடை. (14) 10:89டன், (15) 7:07 டன். (16) 250 செ.மீ./வி. 
(18) 25 அடி. (19) 2,000 அடி/வி. (20) 629 % 10) டைன்கள், 
(21) 176-6 கி. எடை. (29) 12 வினாடியில் 109 மீட்டர் 
உயரத்தில்; 1,090 செ.மீ./வி. (26) 2,000 கி, எடை, (82) 

. (vy +u) Mucos 4 ட _ Mucos « m(v+u)s m OD in Sin <5 “M+ Mm’ 

pny LM =m sin’) (96) $ வி. (88) ஆதி நிலைகளிலிருந்து 17 
அவு. பொருள் *7 அடி கீழேயும், 15 ௮வு. பொருள் 99 அடி 
மேலேயும் இருக்கும். (40) $ வினாடியில் 8 அடி/வி. வேகம். 
(41) 15,125 அலகுகள். (44) எதிர்த்திசையில் 671 மை,/மணி.
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பயிற்சி 13 

ம 420 
(1) €ராத்எ எடை, (2) ts (9) 150 செ.மீ, /வி. 

a5 48 னை 
(5) பெ TP அடி. (6) ரட்டன் எடை. (7) 39% (19) = 

T 

அடி. (19) 40 / 2 அடி/வி. (14) (8. -1(:112)) 0:112. (16) 
6:18 அங். (17) 50:4 ன் எடை 9$ அ௮ங்.$ 69 டன் 

எடை. (20) 0:56 செ.மீ. (21) 882 ராத், எடை ; * அங். 
7 93 

(22) கவிழாது. (24) (௪ = at (29) 12 29 அடி. (27) 
9.77 ராத்: எடை; 2:06 வி. (29) 81:01 மீட். ; 972 ஈ" 

ச lg ‘ ond 3 . (80 @ ___, (88) 48-8, cos (=): (84) டைன், (90) கற்க (98) டன் 21] 

8 ஆரையன்/வி.$ 0௦05-1 (3. (99) $/ 80. (40) 0) சச) 
(ii) / 20௦12). (41) 299 அடி/வி. (42) J gi 5 mg 

(3 J B— ஐ, (49) நிலைக்குத்துடன் கயிறு 608-! ($) கோணத்தி 

லிருக்கும் போது, (44) ௦%-*(018). 

பயிற்சி 15 

  

(1) 102 ae ; ௩ ௩77. (2) 404. (9) வீச்சு 

ன eS காலம் - 2 வட (4) 
v,? ~ v2? | ச் v2? ° 

5 capi ae Qa 3 த 

6செ.மீ,/வி. (9) JIT Boss of (6)-7- மீட். 

4 மீட். வி. ஞு 47 வி. 4:22 செமி. (10) 8:72 மீட். 

19 மீட்/வி. (11) 26 செ.மி./வி. (18) 96 வி. (14) 16 செ.மீ. ; 

ae es மீ./வி. (19) “. (16) 88 ச செ.மி.வி. அழ செடமீபுலி, (19) அ... (16) Wl 

செ.மீ./வி; Qn ef. (17) x= J 2 sin (er + $)- (22) 2e 

டம 6 200 
௫ மீட்./வி. 4ஈ* மீட்./வி.* (29) -- அடி 5-2 5 அடி/வி") 

  

  

10 /8அ./வி. (80) 4- வி; $ அடி ராத்தல். (91) 4 

= 8mg; T = 2a |e: ரவ வ (9 2-5 செ.மீ. 
8g 12
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VT கர் “a TT 9:142 of. (88) — ; S4V 8. (84) 2¢ /L; ( ) On 2 ரா 34 J ( ) ர் 5g’ 

வ . (8) 0:899 வி.) 8 அடி/வி. (97) புரா. 

2:45   (989) 4:51 காலை ) 2:18 அடி/மணி. (49) மீட். 
wr 

பயிற்சி 16 

! 1 ட 3 (1) 4°32 af. (2) (i) Bar 2, 160 மடங்குக் குறைக்க 

வேண்டும்; (11) ஈர்ப்பு முடுக்கம் 00148 அடி/வி,* கூடுதலாக 
வேண்டும். (8) 0:027” அதிகமாக்க வேண்டும், (4) 2,420 அடி. 

174 வி. (௫ சுமார் 29. ௬) = | ள் ] 1. 
x+1 
  

(8) 1919மைல். (9) 4,890 அடி; 8 வினாடி. 

  

  

  

  

பயிற்சி 18 

1 1 : (1) Px =. (Pe p+ (@)PX aa: 
1 2n? a? 1 : 1 (4) P 7) Ps ( OTS) OMPK Ss 

+ 1 sea 
(i) P « sr 3 (iii) P «< > (iv) P & ria-*,
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கலைச்சொற்கள் 

Acceleration 
7 angular 
3 due to gravity 

54 radial 
re transverse 

ர் uniform 
ன் variab}e 

Amplitude 
Angle 

Angular acceleration 
Angular momentum 

Angular velocity 
Apse 
Apsidal angle 
Apsidai distance 
Areal velocity 
Arm 
Attraction 

Ballistic Pendulum 

Bob 

Body 

Centre of gravity 

és Inertia 
ஸு mass 

ச் oscillation 

is suspension 

ர 

முடுக்கம் 

கோண முடுக்கம் 

ஈர்ப்பு முடுக்கம் 
ஆரை முடுக்கம் 

குறுக்கு முடுக்கம் 
சீர்முடுக்கம் 

மாறு முடுக்கம் 

வீச்சு 
கோணம் 

கோண முடுக்கம் 
சுழல் உந்தம் 
சுழல் வேகம் 
கவியம் 

கவியக் கோணம் 
கவியத் தூரம் 

பரப்பளவு வேகம் 

புயம் 
கவர்ச்சி 

எறியூசல் 

ஊசற்குண்டு 
பொருள் 

புவியீர்ப்பு மையம் 
சடத்துவ மையம் 

திணிவு மையம், பொருண்மை 
மையம் 

அலைவு மையம் 
தொங்கல் மையம், தொங்கு 
மையம்



கலைச்சொற்கள் 

Centrifugal force 

Centripetal force 
Central force 
Centroid 

Circular motion 
Coefficient of elasticity 

58 friction 

ஜ் restitution 
Component 

5 horizontal 
ட vertical 

Compound Pendulum 

Cone 

ஒ . bollow 

» solid 

Conical Pendulum 

Conservation of energy 
Conservation of momentum 

Conservative force 

Contact 

Coplanar forces 
Cylinder 

Density 

Dimension 

Direct impact 

Directed line segment 

Directrix 

Displacement 

Distance 

Dynamics 

Eccentric angle 
Eccentricity 
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'மையவிட்டோடும் விசை 
மைய நோக்கு விசை 
மைய விசை 
திணிவு மையம் 
வட்டவியக்கம் 
மீட்சிக்கெழு, 

குணகம் 
உராய்வுக் குணகம் 
மீளமைவுக் குணகம் 

கூறு, பிரிவு 
கிடைக்கூறு, கிடைப்பிரிவு 

திலைக்குத்துக்கூறு, நிலைக் 
குத்துப் பிரிவு 

கூட்டூ சலி 
கூம்பு 
உள்ளீடற்ற கூம்பு 

திண்மக் கூம்பு 
கூம்பூசலி 

ஆற்றல் காப்பு 
உந்தக் காப்பு 
காப்புநிலை விசை 
தொடுகை 
ஒருதள விசைகள் 
உருளை 

மீளியல் 

அடர்த்தி 
பரிமாணம் 

தேரடி மோதுகை, 
மோதல் 

திசைகொண்ட நேர் கோட் 
டுத் துண்டம் 

இயக்குவரை 
இடப்பெயர்ச்சி 

தூரம் 
இயக்கவிசையியல் 

நேரடி 

மையவகற்சிக் கோணம் 

மையவகற்சி
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Efficiency 

Elastic 

Energy 

x» conservation of 

» kinetic 

»» mechanical 
», potential 

Fly wheel 
Focus 

Foot 

+ pound 
Frame of reference 
Friction 

Gravitation 

Gravitational force 

Hodograph 
Hooke’s law 
Horizontal line 

5 plane 
Horse Power (H. உ) 

Impact 

Impressed forces 

Impulse 
Impulsive force 
Inelastic 

Inertia 

» moment of 
Inextensible 

Instant 

அடிப்படை இயந்திரவியல் 

விண்த்திறன் 
மீளியல்புடைய 

ஆற்றல் 
ஆற்றல் காப்பு 
இயக்க ஆற்றல் 
பொறிமுறை ஆற்றல் 

லை ஆற்றல் 

விசைச் சக்கரம் 
குவியம் 

அடி, பாதம் 
அடி ராத்தல் 
குறியீட்டச்சு 
உராய்வு 

ஈர்ப்பு 
ஈர்ப்பு விசை 

ஒழுங்குப் படம் 
ஹக்கின் விதி 
கிடைக் கோடு 

கிடைத் தளம் 
பரித்திறன் (ப. தி.) 

மோதுகை, மோதல் 
செயல்படுத்தப்பட்ட விசை 

கள், பெபொருத்தப்பட்ட 
விசைகள் 

தாக்களவை 
கணத்தாக்கு விசை 
மீள்சக்தியற்ற, மீளியல்பற்ற 
கில்மம், சடத்துவம் 

திஸ்மத் திருப்புத்திறன் 
கிளியல்பற்ற 

கணம்



கலைச்சொற்கள் 

Interval 

Inverse 

Inverse Square Law 

Kepler’s laws 
Kilogram 
Kilowatt 

Kinematics, Kinetics 

Kinetic energy 

Lateral thrust 

Latus rectum 

Law 

Linear motion 

Machine 
Magnitude 

Major axis 
Mass 
Mechanics 

Minor axis 

Modulus 

Moment 

Moment of Inertia 
i momentum 

Motion 

Newton’s laws of Motion 

Normal acceleration 

Normal reaction 
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இடைவெளி, இடைநேரம் 
தேர்மாருன, எதிர்மா தலைகீழ் 9 எதி Os 

தல்கீழ் வர்க்கவிதி 

கெப்ளரின் விதிகள் 
கிலோகிராம் 
கிலோவாட் 
இயக்கவியல் 

இயக்க ஆற்றல் 

பக்க அழுத்தம், பக்கவாட்டு 

அழுத்தம் 
செவ்வகலம் 

விதி 
நேர்கோட்டியக்க 

பொறி, இயந்திரம் 
அளவு 
பேரச்சு 
பொருண்மை, திணிவு, நிறை 
இயந்திரவியல், நிலையியக்க 

வியல் 

சிற்றச்சு 

குணகம், எண்ணளவு 

திருப்புத்திறன் 
நிலைமத் திருப்புத்திறன் 
உந்தத் திருப்புத்திறன் 
இயக்கம் 

நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் 
செங்கோட்டு முடுக்கம் 
நேர்குத்தெதிர் விசை
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Orbit 

Origin 

Oscillation’ 

Particle 
Pendulum 

» ballistic 
» compound 
3 conical 
ஷ் simple 

3 torsional 
Period 
Periodic time 

Phase 

Plane 

Planet 

Planetary motion 

Position vector 

Potential energy 
Pound 
Poundal 
Power 

> horse 

Pressure 

Principle 

Projectile 
Pulley 

Quantity 

Radial acceleration 

Radial velocity 
Radius of gyration 
Radius vector 

அடிப்படை இயந்திரவியல் 

பாதை 

ஆதி 
அலைவு, ஊசல் 

துகள் 
ஊசலி 
எறியூசலி 
கூட்டூ சலி 

கூம்பூசலி 
தனியூசலி 
முறுக்கூசலி 

காலம் 
காலவட்ட நேரம் 

கலை 
தளம் 

கோள் 

கோளியக்கம் 
திசையி நிலை 

திஸ் ஆற்றல் 
ராத்தல் 
ராத்தலி 
சத்தி 

பரித்திறன் 
அழுத்தம் 
தத்துவம் 
எறிபொருள் 
கப்பி 

கணியம் 

ஆரை முடுக்கம், 

ஆரைத் திசைவேகம் 
சுழியாரை 

ஆரைத் திசையி



கலைச்சொற்கள் 

Range 

Relative velocity 
Relative angular velocity 
Relative acceleration 
Resolved parts 

Resultant 

Retardation 

Regid body 
Rotating axis 
Rough 

Rule 

Scalar 
Seconds Pendulum 
Simple Harmonic Motion 

(S. H. M.) 
Simple Pendulum 
Slope 
Smooth 
Space 
Spring 

Tangential velocity 
Tangential acceleration 

Time 

Uniform velocity 

Uniform acceleration 

Unit 
,, absolute 

» gravitational 

Unit vector 

707 

வீச்சு 

சார்வேகம் 

சார்கோண வேகம் 

சார்முடுக்கம் 

பிரித்த பகுதிகள், குத்துப் 
பிரிவுகள் 

வினவு 
எதிர் முடுக்கம் 
கட்டிறுக்கப் பொருள் 

சுழலச்சு 

உராய்வுடைய 

விதி 

திசையிலி 

வினாடி யூசலி 
சாமானிய சீரிசை இயக்கம் 

(சா, சீ. இ.) 

தனியூசலி 
சரிவு 
வழவழப்பான 
வெளி 
வில் 

தொடுகோட்டு வேகம் 

தொடுகோட்டு முடுக்கம் 
காலம், நேரம் 

சீர்வேகம், மாறாவேகம் 
சீர்முடுக்கம், மாறாமுடுக்கம் 

அலகு 
தனி அலகு 
ஈர்ப்பலகு 
திசையி அலகு
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Vector 
Velocity 

ர areal 
» 880181 
» relative 
+ uniform 

Vertical 
Vertical plane 

Virtual work 

Weight 
Work 

அடிப்படை இயந்திரவியல் 

திசையி 

திசைவேகம் 
பரப்பு வேகம் 

ஆரை வேகம் 

சார் வேகம் 
சீர் வேகம் 

நிஸைக்குத்தான 

நிலைக்குத்துத் தளம், நிலைத் 
தளம் 

கற்பித வேலை 

எடை, நிறை 
வேலை
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